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1. Inleiding
1.1 Onderwerp van de Studie
Als het in een civiele procedure aankomt op bewijsvoering. worden er meestal
getuigen gehoord. Getuigen hebben nogal wat verplichtingen: ze mocten verschijnen.
ze moeten de eed of belofte afleggen. ze moeten antwoord geven op de gestelde vragen en ook nog de waarheid spreken. Op deze verplichtingen bestaan verschillende
uitzonderingen. Een van die uitzonderingen is het verschoningsrecht, dat hei onderwerp van deze Studie vormt.
Onder 'verschoningsrecht' wordt hier verstaan:
het recht van een getuige om ten overstaan van do hem hörende rechter te weigeren een
hem als getuige gestelde vraag te beantwoorden /onder dat hem kan worden verweten
niet aan zijn verplichting een verklaring alte leggen te hebben voldaan.
Het verschoningsrecht is dus een uitzondering op de verplichting door of met
instemming van de rechter gestelde vragen te beantwoorden.' I)e begripsbepaling is
breed gehouden om de verschillende situaties die zieh kunnen voordoen onder een
noemer te kunnen brengen. De echtgenote die geen enkele vraag hoel\ te beantwoorden doet dus een beroep op hetzelfde verschoningsrecht als de advocaat die op sommige vragen van de rechter geen antwoord hoeft te geven. Aan beiden komt 'het'
verschoningsrecht toe, niet 'een' verschoningsrecht.
Het verschoningsrecht wordt daarmee op dezelfde manicr benaderd als bijvoorbeeld het eigendomsrecht. Je kunt eigenaar zijn van van alles en nog wat. maar
naar de huidige onderscheidingen van het burgerlijk recht is steeds het/elfde eigendomsrecht in het geding. Afhankelijk van het voorwerp waarop het recht betrekking
heeft en de concrete omstandigheden kunnen er beperkingen en nadere regels golden,
maar het blijft hetzelfde eigendomsrecht. Het object varieert, het begrip blijft hetzelfde.
Een getuige die niet op een vraag hoeft te antwoorden komt dus een beroep
toe op het verschoningsrecht, heeft het recht om zieh ten aanzien van die vraag te
verschonen van het afleggen van een verklaring. Deze formuleringen hebben het
voordeel dat een zin als "De getuige heeft cwi verschoningsrecht" vermeden kan
worden. Dergelijke zinnen suggereren immers dat er een lijst is van verschillende
verschoningsrechten met verschillende inhoud, waarvan er een aan de getuige toekomt. Omdat de inhoud van het recht in het licht van de hiervoor gegeven begripsbepaling steeds dezelfde is, is het zuiverder om aan te nemen dat een dergelijke lijst
niet bestaat. Dat voorkomt ook verwarring in de discussie over 'het verschoningsrecht', want de gekozen benadering sluit uit dat in dat begrip andere begrippen mee
naar binnen worden gesmokkeld, die daar niet noodzakelijkerwijs bij horen."
' De implicates voor de andere verplichtingen van geluigen komen in hoofdstuk 4 aan hod.
' Zoals snel gebeurt. Wanneer de AG Koopmans in zijn conclusie bij MR 10 mei IW6, A7 1996. 578.
onder 2. opmerkt dat de term 'verschoningsrecht' niet erg loepassclijk is op dc positic van Journalisten in
het civiel proces. draagt hij zelf bij aan de begripsverwan-ing door te suggercrcn dat aan het verschoningsrecht andere notics inherent zijn. die niet bij Journalisten passen. Ilij lijkt dc term 'verschoningsrecht'
allecn te willen gebruiken voor vcrtrouwensberocpen en maakt er daardoor een geklcurd begrip van. Met
verschoningsrecht in de hier bedoelde (en in de wet gcregelde) zin is echter neutraal ten op/jchtc van zijn
grondslag.

VERSCHONINGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIVIELE ZAKEN

De zinsnede 'zonder dat hem kan worden verweten niet aan zijn verplichting
een verklaring af te leggen te hebben voldaan' is essentieel. Het verschoningsrecht
geeft het recht niet te verklaren zonder dat dat consequenties heeft voor de getuige.
Als er wel zo'n recht bestaat, maar daaraan wel consequenties kunnen worden verbonden, is het niet juist om de term 'verschoningsrecht' te gebruiken.'
Hoewel het bij iedere getuige om hetzelfde verschoningsrecht gaat, neemt dit
niet weg dat de gevallen waarin daarop een beroep kan worden gedaan nogal variCren. Het verschoningsrecht kan verschillende grondslagen hebben en in die context
kan zonder problcem over VCM verschoningsrecht' worden gesproken. Zo is er een
verschoningsrecht voor verwanten, voor vertrouwenspersonen en voor belastingambtenaren.
Omdat de term 'verschoningsrecht' door anderen niet altijd in deze strikte
zin wordt gehanteerd, is een waarschuwing op haar plaats. De strafwetgever heeft
aan de mogelijkheid van een bcroep op het verschoningsrecht gekoppeld dat een aantal strafvordcrlijke bevoegdheden niet tegen deze verschoningsgerechtigden kunnen
worden uitgcoefend. Art. 98 lid 1 Sv geeft daar een voorbeeld van. Een enigszins
vergelijkbare bepaling is te vindcn in art. 63 Invorderingswet 1990. Dergelijke bepalingcn verklären dat het verschoningsrecht bij veel schrijvers synoniem is geworden
met het recht om geen gevolg te geven aan van overheidswege opgelegde verplichtingen en gevrijwaard tc blijven van de uitoefening van bepaalde dwangmiddelen.
Een art ike I over "het verschoningsrecht van de notaris" zal bijvoorbeeld zelden gaan
over de positie van een notaris bij een getuigenverhoor, maar meestal wel over de
evcntuclc verplichting van een notaris om gevolg te geven aan vorderingen van de
fiscus of om tegen zijn cliönten gerichte huiszoekingen te gedogen. In andere teksten
blijken verschoningsrecht en gehcimhoudingsplicht zelfs als synoniemen door elkaar
te worden gebmikt of heeft de term 'verschoningsrecht' de term 'geheimhoudingsplicht' volledig verdrongen/ Hier gaat het evenwel uitsluitend om de verplichting te
antwoorden op bij een getuigenverhoor in een civiele zaak gestelde vragen. Wie wat
wil wclcn over het verschoningsrecht in ruimere zin, zal elders te rade moeten gaan.
Deze studie is beperkt tot civiele zaken. Daarmee worden bedoeld procedures
die op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden ingeleid met
een dagvaarding of een verzoekschrift of daarmee gelijk gesteld moeten worden (zoals de renvooiprocedures die na renvooi als een gewone procedure worden behandcld. en de procedures waarvoor wordt verwezen naar de bepalingen van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. zoals die bedoeld in art. 136 Pachtwet).
De uitworking van het verschoningsrecht in andere regelingen zal alleen aan de orde
koinen. voor zover daaraan conclusies voor civiele zaken kunnen worden verbonden.

' In HR ;•* jinti IW.V 17? I*)*!, 7. word ten aan/ien van dc erkenning \an het recht om dc bestuurder van
ecu auto niet te nocmen door de hoge raaii tcrecht opgcmerkt dat het hier niet gaal om ccn verschoningsrecht. iniiar om het recht om tc /vvijgen (iebruik maken van dal recht komt immers op een veroordeling
ter/ake van (toen) art. 40 WVW te staan
' /oals in IV Vermij. "Hedriirsschandalcn A-tten verschoningsrecht op scherp". /4<Mx-o/rn/>/o</ 2002. p.
750-754 /oeken in dalutankcn naar teksten die over 'verschoning' gaan levcrt dan ook van alles op. tot
en met het Campers Ill-arrest \an het Mol'van Justitie van dc l-uropesc (iemcenschappen.
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1.2 Proble«mstelling en methode van onderzoek
Hct verschoningsrecht in civiclc zakcn Staat le bock als ecn ondenverp waarop
niet snel vat kan worden gekregen. Dat komt doordal het voor ecu groot deel om jurisprudentierecht gaat, terwijl de betrokken uitspraken op het eerste gezicht nauwelijks verband lijken te houden met de paar woorden die de civiele wetgever eraan
heeft gewijd.
Docl van het onderzoek is daarom in de eerste plaats dit rcchtsgobicd in kaart
te brengen en daarbij de onmisbare onderscheidingen aan te breiigen die de ondcrlinge relaties tussen de verschillcnde beslissingen en regelingen duidelijk niaken. Dat in
kaart brengen heeft zowel betrckking op de verschillende grondslagen van het verschoningsrecht als op de procesrechtelijke gevolgen van hel verschoningsrecht.
Dit doel kan niet worden gerealiseerd zonder de ontwikkeling na te lopen die
heeft geleid tot de huidige stand van zakcn. Dat historische perspectief maakl het
immers mogelijk om rechterlijke beslissingen en wetswijzigingen nil het verleden in
hun context te beoordelen en daarmee hun waarde of onwaardc te relativeren. Dat is
met name in een chaotisch rechtsgebied onontbeerlijk. omdat juist in cen dergelijk
geval de neiging bestaat aan iedere beslissing dezeltde waarde toe te kennen. Om het
even heel anders te zeggen: Studie van de rechts- en wetshistorische achlergrond van
het verschoningsrecht demystificeert.
Of het verschoningsrecht uiteindelijk niet wordt toegekend in gevallen waarin
dat wel zou moeten of wel wordt toegekend als dat juist minder verstandig is. vomit
geen onderwerp van deze Studie en zal slechts in terzijdes worden besproken. De
benadering is daarom vooral positiefrechtelijk. Dat betekent dat het onderzoek in
eerste instantie is gebaseerd op bestudering van de primaire bronnen, wetgeving en
rechtspraak. De schrijvers zijn vooral van belang wanneer zij oordelen geven over
die primaire bronnen. Empirisch onderzoek is niet verricht. Uitspraken over "dc gebruikelijke gang van zaken in de rechtszaal" zijn gebaseerd op eigen ervaringsdeskundigheid.
Naar een door mij als conservatief beoordeelde schatting bestaat minstens de
helft van de verschoningsrechtelijke literatuur uit beschouwingen over gewenste veranderingen of is deze geschreven vanuit een bepaald belang dat de intcrpretatie van
de primaire bronnen domineert. Zo zijn er schrijvers die zieh opwerpen als hoeder
van het belang van de fiscus of een bepaalde beroepsgroep en dus iedere uitspraak
beoordelen vanuit dat perspectief. Dergelijke literatuur is voor deze Studie niet interessant, wat verklaart dat sommige werken en sommige auteurs niet worden genoemd.
Na de beschrijving van de stand van zaken rond het verschoningsrecht zal wel
nog worden nagegaan of de wetgever, gegeven die stand van zaken, niet ordenend
zou moeten ingrijpen. Daarbij zal worden betrokken op welke wijze in de verschillende lidstaten van de Europese Unie het civiele verschoningsrecht is geregcld. Omdat het een vraag is naar de stand van de wetgeving kan de uitleg van die bepalingen
volgens literatuur en rechtspraak in de betrokken landen in de meeste gevallen buiten
beschouwing blijven.
Deze Studie is afgesloten per 30 april 2004.

VERSCHONINGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIVIELE ZAKEN

U

Plan van behandeling

Het verschoningsrecht heeft in de afgelopen 200 jaar steeds ruimschoots in de
belangstelling gestaan van de Nederlandse rechtsgeleerden. Al dan niet gekoppeld
aan het beroepsgeheim duikt het onderwerp met een zekere regelmaat op in proefschriften en vergelijkbare studies en in vergaderingen van juristenverenigingen en
belangenorganisaties. Het volgende hoofdstuk, waarin wordt ingegaan op de historische achtergrond van de huidige regeling en de ontwikkeling van het denken daarover, laat zien dat de oorzaak daarvan gezocht moet worden in de soms al zeer ruime
marges die de wetgever, misschen wel onbedoeld, aan de rechter heeft gelaten.
Hoe de rechter daarvan gebruik heeft gemaakt, zal in het derde hoofdstuk
worden bchandeld. Daarin zal worden onderscheiden naar de verschillende grondslagcn van het verschoningsrecht die aan de analyse van de jurisprudence kunnen worden ontleend.
Daarna wordt de blik gericht op de processuele aspecten van het verschoningsrecht. Met is een doorgaans onderbelicht onderwerp. nu de meeste literatuur
zieh primair rieht op de vraag of in bepaalde gevallen wel een verschoningsrecht bestaal en aan welke beperkingen dit onderworpen is. Dit hoofdstuk beoogt daarom de
voor de praktijk zo belangrijke feitelijke uitwerking van het verschoningsrecht in de
civiele procedure voor het voetlicht te brengen.
I)c studie zal worden afgesloten met een korte samenvatting van de bevindingen en een inventarisatie van de door wetgevers in continentaal West-Europa gekozen aanpak. In het laatste hoofdstuk zullen enige tot de wetgever gerichte
aanbevelingen worden gegeven.

1.4

Cehanteerde conventies

Bij het schrijven van de tekst is het volgende aangehouden:
- mecr dan eens geciteerde literatuur wordt aangehaald door: de naam van de
auteur, het jaar van publicatie (eventueel gevolgd door een cijfer), eventueel het
nummer van het deel indien het werk uit verschillende delen bestaat, de paginanummers; in de lijst van verkort aangehaalde literatuur wordt vermeld om welk werk het
gaat;
- literatuur die slechts een maal wordt aangehaald. wordt volledig in de noot
vermeid;
- naar jurisprudence wordt verwezen door: naam van de instantie, datum,
vindplaats, eventueel de gebruikte korte aanduiding: in het jurisprudentieoverzicht
zijn alternaticvc vindplaatsen aangegeven en is eventueel vermeid of de uitspraak
geannoteerd is; van verkort aangehaalde arresten wordt bij eerste vermelding in een
paragraaf de vindplaats aangegeven;
- in historische overzichten wordt aan wetsbepalingen gerefereerd met het
nummer dat daaraan in de besproken periode was toegekend; alleen indien verwarring dreigt wordt daaraan "(oud)" toegevoegd;
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- citaten in vreemde taten worden niet vertaaid in de tekst; in een bij läge zijn
alle vertalingen opgenomen voor degenen die daar prijs op stellen; tenzij anders is
aangegeven. is de vertaling van de auteur;
- woorden in Nederlandse citaten die inmiddels van betekenis zijn veranderd
worden gevolgd door een vertaling in hedendaags Nederlands door na het woord op
te nemen: (=v*>r/a//>?£, FF);
- verwijzingswoorden binnen citaten met een referent die buiten de tekst van
het citaat valt, worden tussen Vierkante haken geplaatst ((]) en vervangen door de
referent;
- bij een aanpassing van een citaat aan het grammaticale verband van de zin
waarin het citaat wordt gebruikt, wordt het vervangen deel van de tekst tussen vierkante haken ([]) geplaatst;
- met (...) wordt aangegeven dat een passage uit een citaat is weggelaten;
- citaten worden weergegeven in dc oorspronkelijke spelling, met uitzondcring van de verslagen van vergaderingen.
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Hoofdstuk 2
Historische achtergrond en ontwikkellng van de jurisprudence uitw er king van het verschoningsrecht
Bij het naast elkaar leggen van hot huidige art. 165 Rv, de bepaling waarin hel
verschoningsrecht wordt uitgewerkt, en do daarop gehaseerde jurispnidentie zal
meteen opvallen dat een relatie tussen beide niet eenvoudig kan worden gelegd. Wie
het artikel letterlijk neemt. zal niet ver koinen. Omdat art. 165 Rv tekstueel nauwelijks afwijkt van zijn voorloper in het Burgerlijk Wetboek van 1S.VS, mod tot de ontstaansgeschiedenis van die bepaling worden temggcgaan om inzicht to krijgcn in de
manier waarop de jurisprudentie van met name de huge raad gestalte hecft gekregen.
Dit hoofdstuk wil in de eerste plaats laten zien dat do wetgever van destijds
vrij letterlijk genomen wilde worden. Tegelijkertijd waren er al van het begin at aan
Stromingen die zieh daartegen verzetten. Het verschoningsrecht blokkeert immers de
waarheidsvinding in rechte en wie daar ecn grout belang aan hecht ziet graag hct
verschoningsrecht teruggedrongen tot minimale proporties. Omdat het verschoningsrecht door de wetgever is gekoppeld aan geheimhoudingsplichten concentreert dc
'strijd' zieh op de vraag welke geheimhoudingsplichten zo sterk zijn dat deze ook
tegenover de rechter gelden.
Die twee tendensen - nadruk op de geheimhoudingsplicht tegenover nudnik
op de waarheidsvinding - komen in de ontwikkelingen in de I''do oouw in gclijke
mate naar voren. totdat de hogc raad in 1^13 vour het eerst ecn bcslissing geel\ over
het verschoningsrecht en de knoop doorhakt/ Die beslissing vomit dan dc grondslag
voor de verdere uitwerkingen die in hoofdstuk 3 besproken worden.
Omdat het verschoningsrecht van verwanten nooit tor diseussic heeft gestaan
concentreert dit hoofdstuk zieh op de geheimhoudingsplichten als grondslag voor het
verschoningsrecht.

2.1 Het verschoningsrecht in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering van 1838
In deze paragraaf zal eerst worden nagegaan op welke wijze de verschoningsrechtelijke bepalingen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafvordering tot stand zijn gekomen. Vervolgens zal worden nagegaan of
op grond daarvan nog tot een bepaalde visie van de wetgever op de betekenis van
deze bepalingen kan worden geconcludeerd.
2.7. /

De klokslag van middernacht tussen 30 September en 1 Oktober 1838'' markeerde het begin van het 'echt' Nederlandse recht. Volgens het KB van 13 april 1838,
'HR2I april 1913. W 1913. 958 (L.icfdehuis).
* "Hoe laal was dat nu eigenlijk?". vraag je je af in de eeuw waarin de tijd zo exact mogclijk moct worden
vastgelegd. Met antwoord lijkt te zijn: dat weten we niet. want in de I9de eeuw werkte men nog met dc
lokale tijd. Het gemeentebestuur hield de kerkklok bij en die klok bepaalde de tijd in de gemeentc. AK het
bestuur achter liep, liep de klok ook achter (voor zover daar nog sprake van kan zijn). In 1892 merkte de
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Stbl. 12, traden op dat moment immers het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van
Koophandel, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafvordering, de Wet Algemene Bepalingen en de Wet met betrekking tot de rechterlijke
organisatie in werking. Die wetboeken waren tot stand gekomen ingevolge de opdracht vervat in art. 100 van de Grondwet van 1814 (Stbl. 1814, 44), ter uitvoering
waarvan door Willem I op 18 april 1814 een Staatscommissie was benoemd om de
nationale wetgeving te ontwerpen. In de tussenliggende tijd had men zieh grotendeels
beholpen met de uit de Franse tijd geörfde wettelijke regelingen, zoals de Code Civil
en de Code de Procedure Criminelle.
Dit 'echt' Nederlandse Burgerlijk Wetboek bevatte in de titel "Van bewijs
door getuigen" een regcling van onder meer het verschoningsrecht. De tekst van de
regeling kan worden ontleend aan de Wet van 3 maart 1825 (Stbl. 34) en de Wet van
15 juni 1833 (Stbl. 51). Deze wetten vormden samen met ca. 100 andere in het
Staatsblad versehenen wetten het volledige Burgerlijk Wetboek. Anders dan tegenwoordig vcrscheen in het Staatsblad geen doorgenummerde tekstplaatsing\ maar
wcrd aan 's lands drukkerij de opdracht gegeven de verschillende in het Staatsblad
versehenen wetten "gezuiverd van drukfouten en van hetgeen tegen het taaleigen
strijdt" (sic!) door te nummeren en uit te geven". Die doornummering deed de regeling van het verschoningsrecht in art. 1946 belanden, dat vanaf 1 Oktober 1838 luidde:
1. Alle personcn, bekwaam om getuigen te zijn, zijn verpligt om getuigenis in regten af
te leggen.
2. Niettemin kunnen zieh van het afleggen van getuigenis verschoonen:
P . Die aan eene der parti Jen in de zijdlinie bestaan in den tweeden graad van bloedverwantschap of" zwagerschap.
2°. Die den echtgenoot van eene der partijen bestaan in de regte linie onbeperkt en in
den /ijdlinic in den tweeden graad.
3°. Alle degenen die uit hoolde van hunnen stand, beroep of wettige betrekking tot geheimhmiding verpligt zijn. doch alleen en bij uitsluiting nopens hetgeen waarvan de
weteiiNehap aan hen als /oodanig is toevertrouwd.

minister van justitic nog op. dal daardoor nooit Problemen waren ontslaan (Jf. 6163. p. 4). Later komt er
een wcttelijke tijd. Met wetsonlwerp van I8*»6 haalt het nict. waardoor de wcltelijke lijd eerst word! ingevoerd hij Wet van 23 juli IW8, Stbl. 236. Na WO II wordt die wet door een paar woordjes te veranderen
drastisch gewij/igd bij Wet van 30 augustus 1946. S. l»*46, G 223. waardoor van de "middelbarc Amsterdanise /onnetijd" (in de volksmond: dc lijd van de Wcstcrtoren) wordt overgcschakeld naar de MiddenKuropesc tijd. Cielct op art. 3 jo. an. I van die wet luidt sindsdien hot antwoord op de vraag "Hoc laat was
dc klokslag van middemacht tusscn 30 September en 1 Oktober 1838?" verrassend: "Ongeveer een halt uur
later!"
Dal veiklaart vvaarom in vvetlcnbundcls nooit een verwijzing naar een staatsbladnummcr was te vinden
vvaarin de eerste versie van het Burgerlijk Wetboek gcraadplccgd kon worden.
* Koninkli.jk Besinn van 14 juli 1836. Stbl 43 Dat al sncl block dal dat cigcnlijk geen manicr van doen is
Ic/cn we in J.d.W.v.l".. "l)c tckstkritiek der I'raasche en Nedcrlandsche Wcthoeken". If' 1%1. p. 4. Jaren
later lielen de gevolgen /ich nog voclcn. / o wordt in IIK 25 Oktober I*K)I. H' 7662. nog ontdekt dat de
laalstc /insnodo v;ui art 284 lid 2 HW cigcnlijk achter het dcrde lid moest staan! Het kan nog erger. want
1)1 ItOSt'll KI-'MPI-'R 1840. p l«l. mcldt le hebben achlcrhaald dal de corrector van dc Staatsdrukkenj
/eitstandig in art 110 Sv een vcrvwjsing naar een ander artikci had ingevoegd. De hier gccitcerdc tekst van
de opgenomen artikclen uil hot liurgcrlijk Welbock is rechlstrcek.s aan het Staatsblad ontlccnd - zij het dal
con cnkcl druklouiic is hcrstcld - en komt ovcrigens overecn met wat in de literatuur uit die tijd als geldende leksl word! weergegeven.
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Een door de latere ontwikkelingen verwante regeling was te vindcn in art.
1947 BW:
Als onbekwaam om gelingen te zijn worden bcschouwd, cn mögen nie! worden gehoord, de bloed- en aanvervsanten van cone der partijen in de regte linie. en dc echtgenoot, zelfs na eene plaau gehad hebbende cchtstchciding."
en in art. 1950 BW:
Ais getuigen kunnen gewraakt worden:
1°. Die in de zijdlinie blocd- of aanvcrwant is van eene der partijen, tot den vierden
graad ingesloten.
2°. De aanverwant van den cchtgenoot van eenen der partijen. in de regte linie onbeperkt, en in de zijdlinie tot in den vierden graad ingesloten.
3°. De vermoedelijke erfgenaam, de bcgifhgdc. de dienstboden of bedienden van eene
der partijen, of hij die een dadclijk of/.ijdelings belang bij net geding heell.
4°. Die tot een lijf- of onteerende straf, of zelfs ter zake van diefstal. ophgting, vulschheid. of misbruik van vertrouwen tot eene niet onteerende straf is vertwrdccld.
Uit de door de wetgever gekozen formulcringen blijkt dat in feite allecn art.
1946 lid 2 sub 3° BW een open norm kent. waarvan de tekst niet aanstonds duidelijk
maakt welke gevallen de wetgever op het oog heeft gehad. De regeling wordt vaak en dus ook hier - aangeduid als 'het professionele verschoningsrecht'"', omdat het
door de bepaling toegekende recht samenhangt met de beroepsmatige werkzaamheden van de betrokken getuige. Gelet op de belangen die er op het spel kunnen staan
enerzijds en de door de wetgever aan de rechter gegeven vrijbrief ander/.ijds, /aI het

" Om overlap van art. 1947 BW met art. 1946 lid 2 sub 2° BW tc voorkomen werd het wocird "bestaun' in
laatst genoemd artikel aldus gelezen, dat dit werd opgeval als "door aanhuwclijking hestuan" (VAN
MAANEN 1852. p. 581; LAND 1894, p. 433; OPZOOMÜR 1904. p. 79; ASSIIK-ANKMA 1915. p. 296).
Gelet op de in hoofdstuk 3 nog te bespreken definitics van blocd- en aanverwantschap vindt cr dan indcrdaad geen overlap meer plaats als aan dc interprctatic ook nog het woordje 'allecn' wordt toegevoegd. Met
begin van de bepaling wordt dan gelezen als "die u//ivn den cchlgenool vail cene der partijen </»»/" «UW/IMwr/iy/tlng bestaan". I)e echtgenoten van de kindcrcn van de echtgen»ol uit haar ccrslc huwclijk vielen dun
onder art. 1946 lid 2 sub 2°, tcrwijl dc echtgenoten van haar kindcrcn uit het huwclijk met hctrokkenc
onder art. 1947 gebracht moesten worden, llocwcl de beide artikclcn pas op I april 1988 kwamen le vcrvallen, is er in de jurisprudence op dit punt nooit duidclijkhcid gekomen. Omdat cvenwcl op dc kindcrcn
en schoonkinderen van een partij steeds art. 1947 BW wcrd toegepast. mag aangenomen worden dal men
van oordeel was dat dezen niet onder art. 1946 lid 2 sub 2" vielen en zal dit in het onderslaandc ouk worden aangehouden. Vgl. de opmerkingen t.a.v. art. 827 Rv (oud) in par. 3.2.7.
'" Deze term verdient de voorkeur boven dc ook gercgeld gebruiktc term 'functioned vcrschoningsrecht',
omdat de begripsmatige samenhang met de woorden 'stand', "ambt'. 'bcroep' en (wcitigc) bctrekking' de termen waarvan dc wetgever /.ich in dc loop der jaren heeft bediend om dc/e grondslag van het verschoningsrecht aan tc dulden - stcrker is. Overigens /al ook het woord "berocp" in het vcrvolg gercgeld
gcmakshalve als verzamelterm worden gebruikt. L)e betckenis van dat woord is inmiddcls /o opgerckt. dat
niemand verbaasd opkijkt als van dominees en ambtenaren ge/egd wordt dat /ij een bcroep uitocfencn.
Gelet op de gegeven definilie is professioneel verschoningsrecht' elliptisch voor 'het recht van een bepaalde beroepsbeoefenaar om zieh van het afleggen van getuigenis te verschonen". IJe gekozen tcrminologie heeft bovendien het voordeel dat de term 'functie' kan worden gerescrvcerd voor de gevallen die door
HR 15 Oktober 1999. A7 2001. 42 (Vertrouwensarts) worden bestreiten (zie par. 3.6).
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niet verbazen dat juist dit professionele verschoningsrecht steeds voorwerp van debat
is geweest.
Dat had wellicht anders kunnen zijn, indien te achterhalen was geweest wat de
wetgever voor ogen stond bij het treffen van deze regeling. Het lijkt er vooralsnog op
dat alleen reizen in de tijd enige helderheid kan verschaffen. De feiten liggen als
volgt.
De hiervoor genoemde Staatscommissie van 1814 diende op 5 maart 1816 bii
Willem I het door haar vastgestelde ontwerp in van een nieuw Burgerlijk Wetboek.
Dit ontwerp was geheim, althans niet algemeen verkrijgbaar.'' Kennelijk werd daar
zo voor/ichtig mee omgesprongen, dat het in 2004 in geen enkele (universiteits)bibliothcek in Nederland te vinden is. Het ziet er dan ook naar uit dat men zijn
wetenschap omtrent de inhoud van dit ontwerp als het gaat over het verschoningsrecht ontleent aan De Bosch Kemper." Die wist waarover hij het had, want het ontwerp was, naar hij de lezcr laat weten, geschreven door zijn vader. Art. 4073 bevatte
cen rcgcling van het verschoningsrecht, volgens De Bosch Kemper luidende:
Vun Je verpligting tot het geven van getuigenis worden vrijgesteld, enz.
3°. Allen, die in de/.elfde zaak eenc der partijcn als prakti/ijns of notarissen bedienen
o f bediencl hehben.

4°. Kerkelijke personen, aan welke, ter voldoening aan de stellige verplichtingen, bij
een (iodsclienstig genootschap erkend, de wetenschap van eenige zaken is toever•auuwU.

Het ontwerp van de Staatscommissie fin het vervolg ook wel aangeduid als:
ontwerp-1816) werd vervolgens voor commentaar in handen gesteld van een commissie van Belgische rechtsgeleerden. Die vonden er niet veel aan, omdat het niet
genoeg leek op do Code Civil''', wat weer werd bestreden in een lange verhandeling
van Kemper Sr. Deze is geheel opgenomen in Voorduin", maar leert ons niets over
de achtergronden van het verschoningsrecht uit het ontwerp-1816.
Op 20 augustus 1817 stuurt Willem I ontwerp en commentaren naar de Raad
van State met de opdracht deze "in deliberate" te nernen.'* Daarbij werd aan de Raad
van State domweg verboden um nog na te gaan of het niet de voorkeur verdiende de
Code Civil te vertaten, want dat moest "voor eene afgedane zaak worden gehouden."" Het werk van de Raad van State leidde tot een aangepast Ontwerp Burgerlijk
" VOORIWIN 1837. p 40.
'• VOORDUIN 1837. p. 44.
" DI MOSCH Kl MI'IR 184«. p 483 Dc/c indruk wordt sterk gevoed doordat bv. VKRBURG 1975. p.
34. precics dc/cltdc passages in art. 4073 ontwerp-1816 overslaat als IM- BOSCH K1MPHR 1840. p. 483.
OP 1)1 N IKH)| I 1847. p. f.5. ontrukt nog een woordjc extra aan de vergctelheid. W1ARDA I*»5*». p. 415.
citeert overigens art. 4011. /odat aan te nemen valt dat de tekst ook nog längs andere wegen geheel of
gedeellclijk hehouden is gehles en Ook hier is de weergave van de tekst gehaseerd op DK BOSCH KEMPKR 1840.
"VOORDUIN 1837. p 78
"VOORDUIN 1837. p. 83-II4.
"VOORDUIN 1837. p 123
' Willem I had voldoende de wind eronder um /o'n \erhod etlectief te laten /ijn. Juristen waren geloof ik
ecu beetje bang VAN RAIM'ARD 1828 sluit /ijn commentaar op het ontwerp-Wetboek van Strafrecht af
tuet een nawoord. w;urin hij oerst benadnikt geen misbruik \;in de vrijheid \an drukpers te hebben willen
tnaken en \er\olgens omstandig "den besten der Koningen" prijst
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Wciboek dat afzonderlijk is gepubliceerd. tezamen met de 'deliberation' in de StatenGeneraal dienaangaande"\ Art. 3366 Ontwerp volgde enigs/ins de terminologie van
het ontwerp-1816:
Van dc vcrpligting tot het geven van getuigenis worden vrijgestcld:

(...)
3°. alien, die in dezelfde zaak eene der partijcn als practi/ijns of /.aakgelustigdcn bedienen, of bediend hebbcn;
4°. kerkelijke personen. aan welken, ler voldoening aan de Meilige \ernligtingen. bij
een godsdienslig genoolschap crkend, de wctenschap \an cciugc Alken is toe\ertrouwd.

Bij de behandeling in de Staten-Generaal is met geen woord gesproken over
de wijzigingen die het artikel heeft ondcrgaan ten op/ichtc van het otitwerp-18lo. I)c
Ophelderende Memorie, die was toegevoegd aan het in 48 wetten opgedeelde wetsontwerp'* laat ons ook in de steek. Toelichting was niet nodig, zo vond de regering,
"omdat iedere regtsgeleerde dadelijk in de/elve die algemeene en bekende grondbeginselen zal terug vinden. welke uit het Romeinse regt, achtereenvolgende in de wctboeken en regtsstelsels van bijna gehecl Huropa, zijn overgcgaan." Men had
natuurlijk niet verwacht dat het aantal regtsgeleerden waarvoor dit op zou gaan in de
loop der tijd aanzienlijk zou sunken.
De parlementaire behandeling van het wetsontwerp maakt ons wal het vcrschoningsrecht betreft niets wijzer. Nadat de beraadslaging over de cerste 73 artikelen pas vruchten bleek af te werpen na de instelling van een commissie van rcdactie,
besloot Willem I ook voor de rest van het wetboek die werkwijze te volgen. De
commissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 28 april 182T", krecg dc opdracht
"vraagpunten van stellige wetgeving" voor te leggen aan de toenmalige afdelingen
van de Ilde Kamer. Ten aanzien van Boek IV Burgerlijk Wctboek gebeurde dat in het
vergaderjaar 1823-1824."' De vraagpunten 16, 17 en 18 hadden betrekking op het
horen van getuigen, maar niet op het verschoningsrecht, ten aanzien waarvan geen
vraagpunten werden voorgelegd. Vraagpunt 1 had een iets algemenere strekking:
1. Zal men bij de manier van procederen in burgerlijke zaken, al hetgeen vorm, tcrtnijnen en geregtelijke vervolgingen betreft, behandelen?
Uit de verslagen van de geheime zittingen van het comitd-generaal van de Ilde
Kamer van 12 en 30 december 1823" blijkt dat dit vraagpunt weer cens dc aanleiding vormde voor een discussic over de vraag of dc rcgeling van het bewijs en wat
daarmee samenhing nu wel thuis hoorde in het Burgerlijk Wetboek of niet veeleer
elders - het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is het cerste wat je dan te bin-

" Geschicdenis der deliberation van hun edel-mogenden de Staten-Generaal over het ingeleverd ontwerp
van het Burgerlijk wetboek voor het Koningrijk der Ncderlanden. 2 delen. 's-Gravcnhage 1820-1821. I)cel
I be\at de tekst van het ontwerp. Dit ontwerp zal verder worden aangeduid als: ontwerp-1820.
" Aramerjfu**fn // 1820-1821. Bijl VII. B 603
" VOORDUIN 1837. p. 278
"
1823-1824. Bijl. B 333.
// 1823-1824. p. 65 en p. 134.
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nen schiet - geregeld moest worden. De vergadering besluit uiteindelijk dit maar aan
de commissie van redactie over te latent
Op 21 Oktober 1824 worden nieuwe ontwerpen voor de titeis van Boek IV
Burgerlijk Wetboek ingediend. Art. 13 van de nieuwe titel die betrekking heefl op het
bewijs, luidt:
13. Alle personen, bekwaam om getuigen tc zijn, zijn verpligt om getuigenis in regten
af te Icggen.
Van iets wat op een verschoningsrecht lijkt is geen spoor meer te bekennen.
Het parlcmentaire debat concentreert zieh vervolgens weer volledig op de vraag of
Boek IV wcl de goede plaats is voor de regeling van het bewijs en de verjaring"\
maar uit niets blijkt dat er enige samenhang bestaat tussen deze discussie en het verdwijnen van het verschoningsrecht. Daaraan worden geen woorden vuil gemaakt. Het
wetsvoorstel wordt, ondanks de wetssystematische bezwaren van enkelen, ongewijzigd aangenomen (Wet van 3 maart 1825, Stbl. 34)."* De technische en redactionele
wetswij/igingen van het vergaderjaar 1828-1829 lieten de regeling van het getuigenbewijs ongemoeid.
Orndat de klus was geklaard kon Willem I bij Koninklijk Besluit van 5 juli
1830, Stbl. 41, dc inwerkingtreding van de verschillende wetboeken bepalen op 1
februari 1831."'' De inkt van dat staatsblad moest nog drogen toen op 25 augustus
1830 de onlusten in BelgiC begonnen (destijds doorgaans aangeduid als "woelingen")
die Icidden tot de afscheiding van Belgie" op 4 Oktober 1830." Bij Koninklijk Besluit
van 5 januari 1831, Stbl. 1, werd de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving geschorst. gevolgd door de opdracht aan de commissie van redactie om het Burgerlijk
Wetboek tc hcr/.ien. Nu we van die vermaledijde Beigen af waren konden we immers
eindclijk civielrechtclijk aan de slag en er een echt Hollands wetboek van maken. Dat

"Ib.p. 134.
" V(X)RDUIN 1838. p. 433-466.
" Wul Verbürg over de/e wctswijziging zondcr bronvcrmelding meldt is dan ook erg vreemd. De aangepuste regeling /.ou gcen prolcssioncel verschoningsrecht kennen maar wel "een rcgcling ten behoevc van
ecn versehoningsrecht voor gelingen die een bcpaaldc vcrwantschapsrelatic toi de verdachte hebhen"
(VKRBl IRCi 1*»75. p. 34). Ken dcrgclijke rcgeling Staat er echt niet in. nog daargclatcn dat de dogmatische
discussics dc wetgever deslijds niet zo in de war hebhen gebracht dat in het Burgerlijk Wetbock ecn rcgeling met bclrckking lot verdachten werd opgenomen Daamaast steh Verbürg: "t)e hier bcdoelde wijziging
in een wetboek dat venter geent was op dc ontwerpen van 1816 en 1820, kwam vooral tot stand op aanwij/ing van de belgische leden van de Slaten-Cieneraal. die ecn tcrzijdcstclling van art. 378 CP als ongewenst
beschouwden" Ilij /al hel wcl ergens gelezen hebben - ook al geeft hij niet aan waar - . maar de bronncn
bevestigen dit nicl In dc hclc narlementaire geschiedenis is gecn cnkelc vcrwijzing naar het belang van
art. 378 ('I' voor het getiiigenhewijs te vinden. Dat zou ook erg vreemd zijn. want dc regcling in dc onlwcrpen van 1X16 en 1820 legde geen verband met dc gehcimhoudingsplicht uit de Code Penal. Ook J.
Verbürg. "Ken verschoningsrecht \oor wie'". DO 1973. p. 521-522. bevat beslisle beweringen over de
welsgeschicdcnis (weer die bc/warcn \an dc Bclgcn. \crder het willen aansluiten op "de Franse rcgeling"
en het utwijzcn van een opsomming van verschoningsgerechtigden in dc wet om politieke (?) redenen) die
niet door verwij/ingen worden gestaafd en door hronnenondcrzoek niet bcvesligd konden worden.
"* rcgclijkcrtijd werd .win 's lands drukkenj de opdracht gcgeven het wethoek door te nummeren en te
publiccrcn Die piiblicalic heeft ook plaats gevonden In xeel oudcre Icksten wordt daarom gesproken van
"hcl »iirgcrliik WctNK-k van 18.10 "
" Juridisch word dc afscheiding pas definitief geregeld in het traktaal tussen Nederland en Belgif van 19
april 1839. gcpublicccrd als bijlage bij het Koninklijk Bcsluil van 22 juni 1839. Stbl 26.
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bedoelde de K.oning maar hij drukte het iets diplomatieker uit door de commissie op
te dragen het wetboek "in overeenstemming te brengen met de belangen van de OudNederlandsche provincien.""*
De werkzaamheden van de commissie van redactie • door de geschicdenis
geheel aan de waarneming van de rechtsgeleerdheid onttrokken - leiden in IS32 tot
een reeks wetsontwerpen met voorstellen tot herziening van de verschillendc titels
van het Burgerlijk Wetboek. In de considerans is telkens opgenomen dal de wetswijziging beoogt het wetboek in overeenstemming te brengen met de "belangen der oude Nederlandsche provincien." In de voorgestelde wijzigingcn duikt opeeus weer een
uitgebreide regeling van het verschoningsrecht op"", afgezien van enige redactionelc
verschillen gelijk aan de hiervoor geciteerde bepaling die later in art. l'>46 Hurgerlijk
Wetboek terecht kwam. De Memorie van Toelichting beperkt /.ich ten aan/.ien van
deze opmerkelijke ommezwaai tot":
Deze Titel heeft de volgende zakelijke (- substantive. FF) wijzigingen ondcrgaan:
(...)
4°. Dat men art. 1954" heeft aangcvuld met de opgave der gevallen, waarm een opgon>epen getuige, hoezeer niet gewraakt zijnde, /.ich van het alleggen vun getuigems /al
kunnen verschonen.
In de parlemcntaire behandeling worden enige wij/igingen vun ondergetchikte aard voorgesteld en aangenomen ", terwijl de regering de toevoeging in de aanhef
van de woorden "mits behoorlijk opgerocpen" afwees met de overweging dat "/.ulks
vanzelf spreekt en verder tot de manier van procederen behoort."" Over dc overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan de bcslissing 0111 a) het verschoningsrecht weer in het wetboek op te nemen en b) dit zeer ver uit te breiden in verhouding
tot de ontwerpen van 1816 en 1820 wordt noch in de afdelingen, noch in de plenaire
behandelingen gesproken.™
De nieuwe regeling van het verschoningsrecht in het Burgerlijk Wetboek
heeft ook zijn uitwerking op de herziening van het Wetboek van Strafvordering.
Aanvankelijk was het bewijsrecht opgenomen in het ontwerp van een nieuw Wetboek van Strafrecht.^ Art. 54 bcpaalde dat iedere opgeroepen getuige diende te verklaren, waarvan werden vrijgesteld "die in burgerlijke zaken zieh daarvan kurincn
verschonen." Een toelichting hierop ontbreekt. Die lijkt niet overbodig, want we
•' Koninklijk Besluit van 24 februari 1831. Stbl. 6.
" Kamfrs/uiUtfn / / 1832-1833. Bijl. XXII. p. 611
" A'omcr.?/uiU.'n / / 1832-1833. Bijl. B 613.
" Dit artikelnummer rcfcrccrt aan de nummering van 'net Burgerlijk Wetboek van 1830' (zie nl. 26).
'" Een overzicht is opgenomen in VOORDUIN 1837. p. 514.
" KamfrtruMfn / / 1832-1833. Antwoord op de aanmerkingen der Afdeelingen, B 619. Deze procedurclc
kwestie komt nog ter sprake in hfdst. 4. inleidcnde lekst
" De hier bedoelde bepalingen worden in de llde Kamcr op 13 juni 1833 "/.onder bcraadslaging met ccnparigheid van stemmen aangenomen" (//u/K/e/mKtn / / 1833. p. 281). Dezelfde titel word! op zatcrdag (!)
15 (!) juni 1833 al in de Iste Kamer behandcld. "De bepalingen. daarin vervat. hebben bij gcen |dcr Afdeelingen) tot eenige aanmerking aanleiding gegeven en dc leden. bij dc Afdeelingen tegenwoordig, hebben nun voomemen doen kennen om hunnen bekrachtigendc stem aan dezc stukken tc hechten", waarna
de titel zonder beraadslaging met algemene stemmen werd aangenomen (//a/xA7/nj;i'rt / 1833. p. 307).
1826-1827. Bijl. XXIII.
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hebben hiervöör gezien dat in 1825 een nieuw Burgerlijk Wetboek was aangenomen
waaruit het verschoningsrecht was geschrapt. Kennelijk liet de onderlinge afstemming van de ontwerpen te wensen over. In de literatuur werd dan ook gewezen op de
lacune in deze bepaling."'
Genoemd art. 54 zou het niet lang volhouden, want vrijwel alle afdelingen
waren van oordeel dat de regeling van het bewijs thuis hoorde in het Wetboek van
Strafvordering", waar de regering zieh contre coeur - de minister noemde het niet
parallel lopen van het Wetboek van Strafrecht en het Burgerlijk Wetboek zelfs "een
vlek"'* - bij neer moest leggen. In het vergaderjaar 1835-1836 wordt dan - naast vele
andere wij/.igingen - ecn aanpassing voorgesteld van de - in de latere nummering artt. 65 (voor het horen van getuigen door de rechter-commissaris) en 189 (voor het
horen van getuigen op de zirting) Sv, welke bepalingen voorzien in het verschoningsrecht voor hen
die uil hoof'dc van hunnen stand, bcroep of wettige betrekking, tot geheimhouding
vcrpligt /ijn, doch alleen en bij mtsluiting nopens hetgeen, waarvan de wetenschap aan
hen, als zoodanig, is toevertrouwd,

waarmee woordclijk de tekst van art. 1946 lid 2 sub 3° BW werd overgenomen. Dat was ook de bedoeling, want in de Memorie van Toelichting valt hierover te
Iczen: "Men heett aan het slot van dat artikcl van het afleggen van getuigenis der
waarheid, des verkiezende, verschoond degenen, die in burgerlijke zaken. naar aanIciding van art. 7 n° 3, van de wet van 15 Junij 1833 (Staatsblad n° 51), daartoe niet
kunnen worden genoodzaakt.""' Ook bij dc behandeling van dit wetsontwerp wordt
verder niet op de kwestie ingegaan.
Diteraard is er door de vele volksvertegenwoordigers en commissieleden die
zieh over dc ontwerpen van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering hebben gebogen van alles gezegd en overwogen. Daarbij zal ongetwijfeld het
verschoningsreclit geregeld aan de orde zijn geweest. Alleen placht men in die tijd
niet alles te noteren wat er gezegd werd. Sterker nog, men vond vaak dat dat niet te
pas kwam/" Wat tot ons is gckomen is vaak te danken aan familie. vrienden en beheerders van nalatenschappcn, die aangetroffen aantekeningen bundelden of aan auteurs ter beschikking stelden.'" Wie ge'interesseerd is in de dogmatische opvattingen
van 19de eeuwse Juristen over de onderwerpen die in een Burgerlijk Wetboek thuis
horen komt daarin ruimschoots aan zijn trekken. Wie wat wil weten over het verschoningsrecht in het geheel niet.

* VAN RAPPARI) 1827, p. 82. Ilij sickle voor dc bcpaling aan le passen door een verschoningsrecht op
te nemen voor do pcrsoncn hcdoeld in an. .178 C'l'. Itij stell hct/clt'dc pmhlccm aan dc ordc in VAN RAPPARD 1828. dl. I. p. 121.
'" A.Vwi«T.vmA*<n // 1827-1828. Bijl II passim.
" Aujm.T\fnjU<7i // 1827-1828. H 46 (Memorie van de minister van justitie).
" K.im.T.wuAA,n // 1835-1836. B 378.
• ' V t X m i M ' I N I83"\p. 446. ill. 2.
" /.ic vooral dc Hundclingcn der Staten-Cieneraal over dc period« tussen 1815 en 1840. die pas hissen
1870 en 1S<H) /ijn samcngcstcld CM op vcic plaatsen hestaan uit losse aantekeningen van Kamcrleden en bij
elkuar geschruaptc \ crslagcn van al dan niet geheime /itlingcn.
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2. /.2 re/WK/ers/e///ngCTi over </e A«/oe/j>i£ win «/e M-efj?ewer
Het voorgaande overziend lijkt het er sterk op dat de regeling van hot (protessionele) verschoningsrecht uit het niets in dc wetbockcn terocht is gckomcn. De
wetsgeschiedenis laat zien dat een eerder, zelfs al aangcnomen ontwerp. het /.onder
het verschoningsrecht nioest doen en dit later alsnog wordt toegevoegd in een tornuilering die nauwelijks overeenkomsten heeft met de fornuileringen die in de ontwerpen van 1816 en 1820 waren gekozen. Dal maakt het lastig uitspraken te doen over
de betekenis die de wetgever aan de betrokken bepalingen hechtte.
Dergelijke uitspraken zijn intussen wel gedaan. Volgens VI-RBURCi 1975, p.
35, was bij het totstandbrengen van de verschoningsrechtelijkc bepalingen de algcmene opvatting dat het professionele verschoningsrecht nict beheerst bchoorde te
worden door art. 378 CP. Daannee doelt hij op bepaling uit de toen nog geldende
Code Penal, waarin de schending van geheimen strafbaar wordt gesteld. De bepaling
luidde, voor zover van belang:
Les medecins, chirurgiens et autrcs ofliciers dc santc, ainsi que Ics pharmucicns, Ics
sages-femmes et toutcs autrcs pcrsonnes deposilaires, pur «.'tat ou profession, pur functions temporatres ou permanentes, des secrets qu'on lour con tic, qui. liors le CUÜ UÜ la
loi les oblige ä se porter denonciateurs, auront revelc ces secrets, seront punis...''"
Bij deze bewering van Verbürg ontbreekt een bronvermelding en van de gestelde
algemene opvatting heb ik geen spoor kunnen vinden.
De uitspraak is ook historisch dubieus, omdat pas op 11 mci 1844 door de
Cour de Cassation aan de geheimhoudingsplicht het verschoningsrecht wcrd verbonden*\ waarbij wel moet worden aangetekend dat een dergelijke bcslissing /.ich al
aftekende in Cour de Cassation, 20 januari 1826, geciteerd in BRUIJN 1892. p. 71,
waarin werd erkend dat een advoeaat mag weigeren de eed af te leggen. Dat neemt
niet weg dat wanneer de Franse jurisprudentie op dit artikcl nog nict is uitgckristalliseerd, het niet voor de hand ligt dat de Nederlandse volksvertegcnwoordiging de nciging zou hebben gehad zieh tegen die bepaling af te zetten.
Die neiging kan ook niet worden verklaard uit de opstclling van de Belgische
volksvertegenwoordigers, die volgens Verbürg juist de band met art. 378 CP in stand
wilden houden. Hiervoor is al opgemcrkt dat ook daarvan niets in de bronnen is tcrug
te vinden."" Bovendien valt dat niet te rijmen met het feit dat in het ontwerp-Wetboek
van Strafrecht van 1827 geen met art. 378 CP corresponderend artikel was overgenomen, terwijl daarvan in geen van de afdelingen van de Ilde Kamer een punt werd
gemaakt.
Tegenover de bewering van Verbürg Staat ook een redactioneel commentaar
in een aflevering van het Weekblad van het Recht van 1882^, waaraan toch nog
'" Van dc in vreemde lalen geciteerde teksten is in een bijlage een vcrtaling opgenomen in dc gcvallen
waarin dat zinvol lijkt.

" HA/HWINKEL-SURINGA 1959. p. 37; de vertaling van dc centrale overwegingen van dit arreM is tc
vinden in W 518.
" Zic nt. 25.
" 'Papieren-ondcrzoek bij dcrden III", »f. 4789. 1.
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zelfde zaak" - ongetwijfeld de zaak waarin het bewijs moet worden geleverd - voor
een van de partijen zijn opgetreden. Nu beide bepalingen die beperking kennen, zal
deze niet toevallig zijn, zeker niet als bedacht wordt dat een dergelijk voorschrift
diepe worteis in de rechtsgeschiedenis heeft.
Die wortels gaan terug naar de Digesten*\ waarin onder D 22.5.25 (De testibus) was opgenomen:
Arcadius qui et Charisius libro singular! de testibus. Mandat is cavetur ut praesides attendant nc patruni /« cui/.va t-u//Mi/raa/f/um/vuasri'/eru/i/, testimonium dicant. quod et
in exsccutoribus negutiorum observandum est.

Hoewel de ccntrale zin niet door iedereen op dezelfde manier wordt vertaald*, maakt
het voorschrift duidelijk dat advocaten geen verklaring mögen afleggen in een zaak
waarin zij als advoeaat zijn opgetreden of optreden. Over andere zaken zegt het voorschrift niets. Een dergelijk verbod is nadien herhaaldelijk aanbevolen of vastgesteld". In de Franse tijd wordt in 1798 de Commissie tot het Ontwerpen van een
Algemcen Hurgerlyk en Lyfstraffclyk Wetboek aan het werk gezet/" Deze commissic kwam in 1804 met het resultaat van haar werkzaamheden, onder meer inhoudende
een 'Ontwcrp van Wetten omtrcnt het Bewys'. Dit ontwerp bevatte voor het gehele
recht gcldende, zeer gedetailleerde bewijsregels. In het hoofdstuk over getuigen
kwam dc volgcnde bcpaling voor™:

" In dc I9de-eeuwse lilcruluur wordt ook nog vermeld dat een vergclijkbarc passage al bij Cicero kan
worden gevonden (VAN RAI'l'ARI) 1847. p. 2; OP Dl-N HOOIK 1847. p. 25). maar dc verwijzing "Cicero Verrianu IV" is zo knptisch dal ik dit niet kun verifie'ren. IX* tckst uit dc Digcstcn moot zijn ontlcend
aan het werk van Aurclius Arcadius Archasius. die zou hebben gewerkt ten tijde van Constantijn de Grote
(306-337). Oudcr hehben we dus niet.
" J.I-;. Spruit ca.. ('»r/M/v iwri.Y iivi/i.v. 7V/tv( ITI IVrM/inj;. III. Digestcn 11-24, /.utphen 1996. p. 747. geeft
als vcrtaling: "In kcizcrlijkc dienstinstructics wordt bcpaald da) gouvcrncurs crop moelen toczicn dat wr</i'(/ijjt7v jui'cn j,vfMijfrmvHWi»rmj; ti//rjy,vn "> •'''» KI«IA minrra ri/ rfi7V.»/>i/'\/«»i</nvMvn ivr/irm/." Bij A.

Watson, 77i<' /Wyt'.vf <>/ 7t(.v/ini<im<.v, II. Philadelphia 1985. p. 653. rechts, worden de vcrdedigers "those
who represent clients in law suits." Dat gaat mccr in de richting van ons he grip 'advocaat' en dat lijkt
juistcr Ic zijn (zie I J dc llaan, 'Advocatuur in hel oudc Rome'. .4<AfKu/i"nWu</ 1961. p. 243. die zieh
huseert op de gezughehhende schrijvers; volgens hem was de /w/roni« in de vroege keizertijd een pleiter
en jurist in het algemcen en wcrd dit later dc uanduiding voor degene die in een hepaalde zaak namens een
ander optrad) Met slot van de zin vcrtaalt Watson met "in cases in which the\ appear." Dat is iets beperkter. want volgcns dc ccrstc vcrtaling kunncn zij ook gcen vcrklaring alicggen in zaken waarin zij inmiddels
hun mandaal hehben tcniggegeven. Voor wie schrikl van het woordje "gouvemeurs': de/vtii\v/</i'.v/wovini'iiK' waren in de keizertijd belasl met de rechtspraak in dc provincics. I let is dus wel degelijk een voorschrit) dat gericht is aan de rechter
" Jean IXmial. l.cs lois civilcs dans leur ordre naturcl. 1689, III VI III. no. XXIII: "I.cs Avocats ne pcuvcnl eta- lemoins i/nm /i'.v aiuvi-.v »M //.V on; \i-n-; <>»• /c'ur .\ftnM/m-" (cvenals na te nocmen schrijvers gecitecnl in S1OK.VIS 1932, p. 382); Hubcr. lledcndaagsc rcgstgeleerdhcid. SIK> elders als in Kriesland
gcbnnkclijk. Amsterdam 1742. p. 798: "Advoeaten bchoorcn ook niet te worden gedwongen le getuigen
legen haar dienten (...) oojt m«7 <>\XT im-«/t'nri7i /n ,i.v</iv//i7i »-un t't'n/»n»cv.« (...) omdat het onbchoorlijk
schijnt. haar tc dwingen tol ontdeckinge \an hu.ir mccslcrs saken (...)": Simon van 1.ecu wen. Met Roomsch
llxllandsch Regt. Amsterdam 1774. p. 613: "Advocatcn en procureurs mögen gecn getuigenis afleggen m
.vtiAc7i i/iiu/- ri; rt-// in .mv/itw/ «f/irW-n." Hoi" van I iolland 31 juli 1692 hex at ook een beslissing in deze zin
(aldus DP 01 N IKX)I I 1847. p 28)
^* Vo«>r benocming. sanK-nstelling en werkzaamheden van dc commissie zie WIARDA 1959. p. 402-405.
** Hier wordt de tekst ge\olgd die wimlt weergegeven in Dav. H. l.e\->ssohn. "Kenige opmcrkingen omIrent dc bcvoegdheid lot hel gcven \an getuigenis der waarheid in foro enminah". 7Vm/.v 1844. p. 54 c.v.
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An. 12. Uit hoofde der zaak, in welke het getuigenis gevorderd wordt. zijn onhevoegdc
getuigen:
1. Allen, die bij de zaak rechlsirceks of/ijdelings belang hebben.
2. Allen, die, in dezelfde zaak. eene der partijen als voorspraken bedienen, of bediend
hebben.
Hct ontwerp werd geen wet. In plaats daarvan kwam het 'Wetboek Napoleon, ingcrigt voor het Koningrijk Holland', dat gold voordat de Code Civil weer werd ingevoerd. Die aanpassing aan het Koninkrijk Holland leverde ecu niet uit de Code Civil
afkomstig art. 1271 op, dat sterk aan de in het ontwerp van 1804 opgenoinen bepaling doet denken:
Van de verpligting tot het gcven van getuigenis der waarhcid worden vrijgcstcld:
(...)
Allen, die bij de zaakregtstreeks,of een aanmerkelijk zijdelingsch belang hebben; en
Allen, die in dezelve zaak eene der partijen als pructi/ijns bedienen of hediend hebben.*"
Ook in deze bepaling wordt de relatie tussen de verrichte werkzaamheden en
de zaak waarin de getuigcnverklaring wordt verlangd, expliciet gelegd. Kemielijk
omdat die relatie tot de zaak bestaat, is de getuige niet bevoegd een verkkiring afte
leggen. De constante relatie tussen de zaak waarin de advocaat is opgetreden en dc
zaak waarin de gctuigenverklaring zou moeten worden afgclcgd clukll er daarom op,
dat dit voorschrift geen verband houdt met de geheimhoudingsplicht van de advocaat. maar alleen met de betrouwbaarheid van diens verklaring. Dat strookt ook met
de Romeinsrechtelijke achtergrond, want de context in dc Digcsten betreft kcnnclijk
steeds de betrouwbaarheid van de getuigen."' De onlwerpen van IK 16 en 1820 zijn
wat dit onderdeel betreft dus niet de voorloper van art. 1946 HW, maar van art. 1950
BW, dat aangeeft welke getuigen onder andere vanwege hun hetrokkenhcid bij de
zaak gewraakt kunnen worden.""
Bij het opstellen van de ontwerpen van 1816 en 1820 was men, dc geestelijken daargelaten, dus blijkbaar nog niet van oordeel dat aan het verrichten van bepaalde werkzaamheden in het algemeen een zo verstrekkende plicht tot

*° Welboek Napoleon. Ingerigt voor het Koningrijk Holland. Staatsdrukkerij 1804. In art. 1268 wordt
bepaald dat de/elfde personen onbevoegd zijn om tc getuigen. Dat geeft ook al ccn aanwij/ing dot de
bepaling niet op een lijn is le stellen met het verschoningsrecht van art 1946 lid 2 sun 2° HW
" I). 22.S.24: getuigen uit het huis van dc aanklugcr (testes domestici) mögen niet worden gehoord: I).
22.5.23: wie cerder legen iemand heeft vcrklaard. mag niet worden gchoord: I). 22 5 20: wie /elf verdachte is of jonger dan 20 mag niet worden gehoord Vgl. Johannes Voct. Commcntarius ad I'andcclas (I69R1704). XXII. V: "Non etiam advocates aut procurator in ea causa, cui patrocinium pracstitit aul procurationem, ii/rmtiu testis est."
"' (let Aal dan ook niet verbazen dat op grand van dit artikel ook wraking van als getuigen voorgebrachtc
advocaten en procureurs heeft plaats gevonden Rb 's-llertogenhosch 16 September 1892. ff 6300, p. 4,
vindt dat de advocaat die de eerste aanleg hceft gedaan gewraakt kan worden: Hof Amsterdam 29 april
1912. If 9447. p. 2. idem, ook indien een advocaat zieh aan hct geding heetl onttrokken; Rb V
Gravenhage 17 juni 1892, W 6321. p. 2. oordeelt daarentegen dat die advocaat geen rcchtstrcek» of /.ijdelings belang heen hij de afloop van de zaak. Uit een stukjc van Mr G. Iripels. 'Ue stage veroordccld', If.
8070. p. 4 (1904). blijkt dat de rechtbank Maastricht zelfs de wraking van de advocatenpatroon van een
advocatenstagiaire aannam wegens diens belang bij de afloop van het door de stagiaire gevocrde geding.
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geheimhouding verbonden kon zijn, dat deze ook in zijn algemeenheid in rechte
moest worden gerespecteerd.
Al met al lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat er weinig anders opzit dan, bij
gebrek aan iets beters, de in 1838 ingevoerde regeling uitsluitend tekstueel en wetssystematisch te interpreteren.
2. / . i 7"<e/tv/ue/e en wetoy.vfe/waf/jeAe w/erpre/o//e
Tekstuele uitlcg van art. 1946 lid 2 sub 3° BW kan ten aanzien van de door de
wet bedoeldc gevallen maar tot e£n resultaat leiden. De wet spreekt van o//f J?#enew
die tot geheimhouding verplicht zijn en dus ziet het artikel op allen die - uit hoofde
van hun beroep - tot geheimhouding verplicht zijn. Het verschoningsrecht geldt echter allecn met betrekking tot wat aan die personen - verder ook aan te duiden als 'geheimhouders' - in die hoedanigheid is toevertrouwd.
Bij het beroep in ruime zin dient het volgens de tekst van de bepaling te gaan
om de stand, het beroep of de wettige betrekking. De gebruikte termen worden niet
elders in het Hurgerlijk Wetboek van 1838 nader afgebakend. Op het eerste gezicht
lijken zij elkaar te overlappen. Met is daarom uitermate speculatief om aan te nemen
dat aan de termen "stand", 'beroep' en 'wettige betrekking' een speeifieke betekenis
moel worden verbonden. Het ziet er naar uit dat de gekozen omschrijving geinspireerd is door de wijze waarop in art. 378 CP de schending van de geheimhoudingsplicht stratbaar was gesteld, waarin immers gesproken wordt van
Unites autres personnes depositaires, par etat ou profession, par fonetions temporaires
ou permanentes, des secrets qu'on leur confie (...)
Kcnnclijk is 'etat' vertaald als 'stand', 'profession' als 'beroep' en 'fonetion' als
'wettige betrekking'. De gebmikte formulering brengt in het geval van art. 378 CP
nog sterker tot uitdrukking dat gezocht is naar een ruime omschrijving die alle ("toutes autres') gevallen dekt.
IX* veronderstelling dat de wetgever de grenzen ruim heeft willen trekken is
bepaald niet nieuw"' en de juistheid ervan wordt ook bevestigd doordat in de jurisprudent ie nooit een beroep op het verschoningsrecht is afgewezen op grond van de
overweging dat de werkzaamheden van betrokkene noch als beroep, noch als wettige
betrekking noch als voortvloeiend uit enige stand konden worden aangemerkt. Pogingen om aan de gebruikte termen een speeifieke betekenis toe te kennen hebben
dan ook iets krampachtigs.'** De bronnen uit die tijd laten overigens zien dat de ter-

*' BRUNN 1842. p. ll.stcltdilalexpliciet.
"* Volgens VtRBURU 1V75. p. 8.V doelt de temi stand" speciliek op de geestelijkheid. Hij baseert dit op
de redenering dat de tftchaIVmg der standen in 1748. samen met het vervallen \an de voon-echten van de
•del en de numerieke omvang der bürgen j. als enige kandidaat voor de (erm de geestelijkheid over laai. De
daanuin len grondslag liegende \en.mderslclling dat het woord 'stand' in art. 1946 BW allecn maar gehnrikt kan /ijn in de/ell'de betekenis als de geschiedschrijving heet\ loegekend aan het uitroepen \an de
tialuat'so Kepubliek. nameliik de al schalling van de .vruniA-mnaaLschappij. is niet zo stcri.
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men 'stand', 'beroep' en 'betrekking' door elkaar werden gebruikt om hetzelfde aan
te duiden.*^ Een pot nat, dus.**
Over de term '»»wry»? betrekking' kan iets meer worden gezegd. niet zozeer
om daarvan een sluitende omschrijving te geven, als wel om vast te stellen wat daar
in ieder geval onder begrepen moet worden. Aan hei begrip 'wenige' kan in ieder
geval niet voorbij worden gegaan. want toen bij de behandeling van het Wetboek van
Strafvordering in een van de afdelingen van de llde Kamer werd voorgesteld om het
woord 'wenige' te laten vervallen, werd dit door de regering /onder commentaar
genegeerd.* Daar viel dus niet over te pratcn. Door het handhaven van de loevoeging
wordt duidelijk dat de wetgever in ieder geval het oog had op bij de wel gercgelde
betrekkingen. Daaronder vallen de ambten. maar ook de betrekkingen van ambtenaren."
Wetssystematisch valt er in de eerste plaats te wij/en op het al nangehaalde
art. 378 CP. Als het openbaar maken van een geheim met straf wordl bedreigd. kan
wel worden aangenomen dat de betrokkene tot geheimhouding verplicht is. Als het
gaat om een verplichting die voortvioeit uit stand, beroep of wenige betrekking. dan
heeft betrokkene het verschoningsrecht. Het ligt dus voor de hand aan te nemen dat
art. 1946 lid 2 sub 3° in eerste instantie verwijst naar degencn die door art. 378 C'P
worden aangewe/en als tot geheimhouding verplicht. Indien er daarnaast nog sprake
is van een bijzondere wenelijke bepaling, die de geheimhoudingsplicht expliciet of
impliciet verbindt aan een bepaald beroep. valt niet in te zien waarom art. 1946 lid 2
sub 3° niet mede het oog zou hebben op die geheimhoudingsplichtigen. lien bepcrking tot een bepaalde categorie geheimhoudingsplichtigen wordt immers niet aangebracht. Er is alleen een samenhang met de beroepsuitoefening vereist. Dat is heel iets
anders, dan aannemen dat het hier gaat om 'blancowetten' die door de rechter mögen
worden ingevuld.'"''

** 'Stand' werd in het algemeen gebruikt om een bepaalde categorie van personen aan te duiden. t)e advocatuur bijvoorbeeld werd omschreven als de 'stand der advocaten' (redactioncel W 2039, p I. cn de
reactie daarop in H 2048 (1859)). "De geeslelijke stand" heb ik aangclrollcn in W 2293, p. 3. I cn goed
voorbecld geeft LIPMAN 1839-2. In dit pleidooi zegt de advoeaal op p. 15 /elf dat hot /ijn vr</n</ is die
hem tot verschoningsgerechtigde maakt. C)p dezclfdc pagina wordt gesproken van hfl um/ii cn de /«'//•«•*iin>; van een priester, maar me/ van /ijn stand. ()p p 23 is weer sprakc van de hoedanigheid van pricsler
als een ReM/jje tore/Ming. Bedenk ook dat art. 46 Advocatenwet toi I9K4 de tuchtrcchlspraak liet toc/ien
op inbreuken op de eer van de 'stand der advocaten'.
** Niemand minder dan ü.M. Meijers schrijft ook de termen 'stand', 'ambt' cn 'wettige betrekking' tc zien
als synoniemen (!) voor "beroep" (W7W? 3393 (1935). p. 2. nt. I). Ken betcre medestander voor de hier
verdedigde een-pot-nattheorie kan men zieh niet wensen. of het moet de wetgever /elf zijn, die ook tot de
bevinding komt dat 'stand' de aanduiding is van "een bepaalde /xTrx'/Tscatcgorie" (/fcimi'M/u/btrn // 19761977 13837. nr. 6 (MvA). p. 5)). Ook vanuit het strafrecht hoeft geen afbakening te worden verwacht,
want uit de rechtspraak van de MR op art. 272 Sr blijkt dat hij een veroordeling niet hoeft tc worden gekozen tussen ambt' en beroep' (HR 20 maart 1951. AU 1951. 395).
" Zie VOORDUIN 1840. p. 92.
** De hier aan 'wenige' gegeven uitleg is de meest voor de hand liggende Ufc BOSCH KKMPKR 1840. p.
489. lijkt een bijzondere invulling tc geven aan dit woord waar hij het vcrschoningsrechl wil onthouden
aan de geeslelijke die door een gclovigc van een andere ge/indtc in vertrouwen wordt genomen. omdat
tussen hen "geene HenVjje betrekking' bestaat. Deze uitleg Staat zo ver af van wat gebruikclijk is. dat daaraan als een lapsus voorbij mag worden gegaan. Zie ook par. 2.2.3.1.
** HAZEWINKEL-SURINGA 1959. p. 13
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Voorts kan vanuit de wetssystematiek een antwoord worden gegeven op de blijkens de latere onwikkelingen alleszins relevante - vraag of men niet vond dat door
het toekennen van het verschoningsrecht een zware prijs moest worden betaald voor
het respect voor de aan de uitoefening van bepaalde beroepen verbunden geheimhoudingsplicht. Daar ziet het niet naar uit. In civiele zaken werd over getuigen namelijk
zeer geringschattend gedacht. Eigenlijk moest het nooit tot bewijs door getuigen komen: dat was een soort ultimum remedium waarnaar helaas moest worden gegrepen
als het echt niet anders kon. Art. 1933 BW getuigt daar onmiskenbaar van: "[Het
bewijs door getuigen] wordt niet toegelaten om het aanwezen aan te toonen van eenige akte of overeenkomst welke, hetzij eene verbindtenis, hetzij eene ontheffing van
schuld, bevat, wanneer het onderwerp de som of de waarde van drie honderd gulden"' te boven gaat."" Art. 1934 BW deed het nog radicaler: "Geen bewijs door getuigen wordt toegelaten nopens hetgeen tegen of boven den inhoud der schriftelijke
akte gevorderd wordt, noch ook omtrent hetgeen men mocht beweren dat vöör, ten
tijdc, of na het opmaken van zoodanige akte zoude zijn gezegd, al mögt ook de som
of waarde, waarover het geschil is, minder dan drie honderd gulden bedragen." Met
andere woorden, in zaken van enig belang hoefde je niet met getuigen te komen en je
hoefde al helemaal niet te beweren dat wat in de schriftelijke overeenkomst te lezen
viel niet zo bedoeld was. De herinvoering van die laatste bepaling zou een hoop op
outlasting van do rcchterlijke macht gerichte wetswijzigingen overbodig maken. "
De geringe waarde die men hechtte aan bewijs door getuigen komt ook tot
uildnikking in de hiervoor gecileerde artt. 1947 en 1950 BW. De getuigen van art.
1947 BW mögen in het geheel niet worden gehoord, niet omdat de wetgever hun een
dilemma wilde besparen, maar simpelweg omdat deze getuigen a priori te onbetrouwbaar werden geacht.
Daarnaast hadden partijen de mogelijkheid om op de
voet van art. 1950 BW vrijwel iedere getuige zonder opgave van redenen te wraken.
"Vrijwcl iedere" baseer ik op een jarenlange ervaring met getuigenopgaven: als art.
1950 BW nog zou bestaan zou slechts een fractie van de getuigen die nu moeten
worden gehoord de eindstreep halen.
Dit in aanmerking genomen kan worden gesteld dat de civiele wetgever het
uitsluiten van kandidaat-getuigen eerder vanzelfsprekend vond dan een groot offer.
™€ 136.13.

' W;iar ons ecu dcrgclijkc bcpuling erg \reemd \oorkomt was hot voor do lijdgenoten een blijk van de
grotc belruuwhaurhcid \an de landgcnotcn uit de Noordclijkc Nedcrlandcn. Voor de Belgische opstand
was de grvns gcsleld up I 100.-. maar toen kon dal niet anders, volgens de regering, omdat die onbetrouwbare Helgen er nog bi.j waren (VOORIH UN 1840, p. 507).
" Dal /cgt tenminste de juridische intunic OI het helemaal waar is. is dan nogdc vraag. Art. 393 lid 3 \ an
de Ciriekse KtixSiKiK noXixiMK SiKovouia,; kent de bepaling nog steeds en sluit tevens bewijs boven de 2
miljocn draehmes ml. loch is lirickcnland nu niet bcpaald een land dat bekend Staat om de snelle afwikkeling \un eiviclc procedures. Hclgii.' heel\ de regclingevcnecns gehandhaatd in art. 1341 Burgcrlijk Wetbock, en sluil getuigenhewijs nil bo\en det 375.-. Wat dan wcl op\all is dat Belgische jurisprudenlie over
gctuigenbewijs met ecu lantpjc moet wurden geweht: de suggestie dal er een verband is wordt »el erg
sterk. Art. 1341 \an de I ran.se lode I i\ il stell de grens op *•' 8(H).- (Dccret 2001-476 van 30 mei 2001) en
de gclijkgcminmtcrdc bepaling \ an de l.uxcmburgsc Code Civ il houdt het opfr2.500.- (Regl. gd. 22 decembrv i m (Mem. i m . p. 274«) et regl. gd. ler aoüt 2001 (Mem. 20t) 1. 244*»)).
ASSI R 1838, p. NV4 "IKve personen verdienen niel alleen geen gelool in regten, maar zij vermögen
/ell's niet gehoord te worden, omdat de wet hunne getuigenis als verdacht beschouwt. om het even ol zij
uit genegenheid in het voordeel. of uit haut en \ijandschap legen hunne blued- ol aanverwanten en echlgciUH>tcn getuigen."
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Bij het nut van het horen van getuigen voor het bewijs werden grote vraagtekens geplaatst. zodat getuigen die als zeer (de onhekwamen) of iets minder (wie gewraakt
kon worden) onbetrouwbaar werden gezien. dan wel misschien liever niet wilden (de
verschoningsgerechtigden), maar beter gemist konden worden.
Afrondend is de conclusie dat bestudering van de wetsgeschiedenis. de tekst
en de systematiek van de wet als enige verantwoorde interpretatie van het toemnalige
art. 1946 lid 2 sub 3° BW overlaat dat At'f />» </<»/ <j/»iW//</ />ti/»t7«/f ivr.v<7»«wjj'M,i»Ävan a/7. J7# CP

Argumenten hiervoor zullen in het onderstaande ook nog uit gebeurtenissen
na het tot stand komen van het Burgerlijk Wetboek worden geput. l.itcratuur. rechtspraak en wetgeving uit de I9de eeuw bcvestigen voor het overgrote deel de liier
verdedigde interpretatie. Tegelijkertijd zal ook blijken dat deze interpretatie uiteindclijk niet opgewassen was tegen de harre juridische werkelijkhcid. ()m kort te kimncn
refereren aan deze interpretatie zal deze in het vervolg wel de 'standaardinterpretatie' worden genoemd.

2.2 Uitleg en toepassing van de artt. 1946 BW en 189 Sv in de 19de eeuw
Deze paragraaf beschrijft eerst de opvattingen in de literatuur uit de periodc
kort na de totstandkoming van de nieuwe wetboeken in 1838 en gaat dan na hoc dc
ontwikkelingen zijn verlopen. Die beschrijving heeft de pretentie van volledigheid
omdat geprobeerd is een volledige inventarisatie te makcn van alle 'juridische' gebeurtenissen die licht kunnen werpen op de evolutie van het denken over het verschoningsrecht, welke evolutie uitmondde in het Liefdehuis-arrest ^ waarmee dit
hoofdstuk wordt afgesloten. De leidende gedachte is dat in feite steeds van de standaard-interpretatie werd uitgegaan. totdat de prijs die daarvoor moest worden betaald
te hoog werd. Dat leverde een periode van verwarring op, waarna dc hogc raad dc
weg wees naar een nieuwe benadering.
2.2. / De civie/recAfe/iyfe //Yerarwi/r /«rfeper/We fajrr «o
Aan het slot van de vorige paragraaf is al het civielrechtelijke klimaat aangegeven, waarin het verschoningsrecht van art. 1946 BW moet worden gesitueerd. De
wetgever wantrouwde getuigen en maakte het bewijs door getuigen zo goed als onmogelijk. Getuigen konden maar beter hclemaal niet worden gehoord, zo was de opvatting, dus hoe minder hoe liever. De eerste uitspraken na de invoering van het
nieuwe wetboek geven daar ook blijk van. De gedaagde die aanbood te bcwijy.cn
door getuigen dat met eiser was overeengekomen dat de kroonlijst, waarvan verwijdering werd gevorderd, mocht uitsteken, kreeg nul op het rekest, omdat dit een overeenkomst van onbepaalde waarde betrof en dus niet van een waarde onder de f 300,"HR2lapril 1913. At/1913.958.
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. " Toen de koper in een zaak van koophandel zieh beriep op een aanvullende afspraak, werd de wet zo uitgelegd dat de toelaatbaarheid van getuigenbewijs in zaken
van koophandel weer niet gold voor afspraken die in strijd waren met een akte.""
Dit klimaat verklaart vermoedelijl: ook waarom de royale wijze waarop in
1838 de geheimhoudingsplicht door toekenning van een verschoningsrecht erkenning
vond niet enthousiast werd onthaald. In Frankrijk moesten in 1826 nog 26 van de
oudste advocaten bij de Cour de Cassation" in het geweer komen tegen de beknotting van hun beroepsgeheim™, dus het zonder slag of stoot binnenhalen van een ruim
geformuleerd verschoningsrecht lijkt iets memorabels te zijn. In 1841 verschijnt echter een bock over de advocatuur, waarin de schrijver zieh beklaagt over de geringe
erkenning die de advocatuur van overheidswege ondervindt. Geen woord van dank
voor de toekenning van het verschoningsrecht. Sterker nog, hij vindt de nieuwe wetbocken maar niets.
Als zo over getuigen wordt gedacht verdient een bepaling als art. 1946 BW
dus nauwelijks de aandacht. Dat strookt ook met wat uit de vroegste commentaren op
het nieuwe Burgerlijk Wetboek naar voren komt. In 1838 verschijnt alweer de tweede druk van "Het Nederlandsch burgerlijk wetboek, vergeleken met het wetboek Napoleon" van Carel Asser. Bij de bespreking van art. 1946 komt hij niet verder dan de
omschrijving "de personen bij art. 1946, 1°, 2° en 3° (...) aangeduid" zonder daar
dieper op in te gaan.*" Kennelijk kon de tekst voor zichzelf spreken, zoals ook de
standuard-interpretatie aanncemt. Lipman zegt er iets meer over"':
Gehccl nieuw is het in a. 1946 aan eenigen gegeven verlof, om zieh van het uilbrengen
van getuigenis te kunnen verschoonen. Behalve sommige bloed- en aanverwanten
worden ook /ij, wier stand geheimhouding medebrengt, daarvan vrijgesteld: de orde
der udvokalcn behoort hiertoe in de eerstc plaats.

De passage is opmerkclijk, omdat Lipman als tijdgenoot opschrijft wat eigenlijk de enig mogelijke conclusie uit de geschiedenis van de totstandkoming is, namelijk dat de regeling helemaal nieuw was en dus niet uit de rechtsgeschiedenis kan
worden verklaard. In de tweede plaats doet hij wat bij een open norm onvermijdelijk
is. namelijk nagaan wat er onder gebracht moet worden. Dat is verenigbaar met de
" Rh 's-l lertogenbosch 17 augustus 1840. W 130. met toepassing van hot in par. 2.1.3 geciteerde art. 1933
BW Pas een stuk later heb ik een uitspraak gevonden waarin de redenering wordt omgedraaid: de overeenkomst is van onbepaaldc waarde. dus niet boven de f 300.-. dus is getuigenbewijs toegelaten (Rb Gorinchem l«> mei 18f>8. » 3018. p. 4).
* Ktr VtHirburg /onder datum 1841. »'. 190. p 3. In zaken van koophandel golden de artt. 1933 en 1934
BW niet. maar längs dc/c weg went dit weer dec Is ongedaan gemaakt.
'* Volgcns art. 3 van de Ordonnance van 10 September 1817 waren (en zijn) er van deze «avocats aux
Consols« maar Ml. aangenomen dat er gccn plaaLsen vacant zijn. Dat gcet\ aan dat er wel iets aan de hand
was.
" HA/KWINKI-I.-SURINGA 1959. p. 27; BRIUJN 1892, p. 29; TAK 1905. p. 17.
" T. van der Keen. Of <>r»A- «AT cKMxtifcn. «ATTWWT m»r.«prrwijt. jjr.«/t/«ifni.v oanricn t-n ivrvu/. m/Hf««i<Av.t tvn;j,v lATtArWM-n /<>/ hr.t/W uin iVt-n om/rn /ui.v/tr. 's-Gravenhage 1841. p. 7. LIPMAN I839-2. p.
16, lijkt de meuwe rcgeling nicer op haar waardc te kunnen schatten wannecr hij de Nederlandse welgever
"mild en onhekrompen" noemt.
"'ASS1-R 1838. p 005.
" I IPMAN 1839. p. 578 I)c hier opgenomen passage wordt instemmend geciteerd in de anonieme besprcking van dit bock in H 40; er waren er dus meer die er zo over dachten.
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standaard-interpretatie, die pas deels wordt verlaten indien beroepen die naar de letter
onder art. 1946 BW vallen om andere redenen worden buitengesloten. Met eommentaar op het Burgerlijk Wetboek van De Pinto zegt er in feite niet meer over, zij het
dat hij als voorbeeld ook nog procureurs. geestelijken en geneesheren noemt.*" In zijn
boek over het bewijsrecht noemt Van Bell ook de notarissen, maar dieper wordt er
niet op ingegaan.*'
Uit de literatuur die zieh specifiek op het verschoningsrecht rieht blijkt in de
ecrste plaats dat er geen schifting wordt aangebracht naar de aard van de geheimhoudingsplicht. Of die nu verbunden is aan een stand, een beroep of een ambt in de
ruimste zin van het woord, in beginsel komt aan de betrokkene het verschoningsrechl
toe. Dat strookt met de standaard-interpretatie. Om allerlei redenen worden duar
soms beperkingen op aangebracht.
In het eerste - toen nog geheel in het I.atijn geschreven - proefschriH over het
verschoningsrecht (1847) worden de geestelijken ingedeeld bij de stand (<»•</<>), de
advocaten. procureurs. medici en Chirurgen bij het beroep ( / W I H ) en de notarissen en
openbare ambtenaren bij het ambt (WMHW.V). lot de laatste categorie worden ook ministers, gezanten bij vreemde mogendheden, iedcr die staatsgeheimen kent, bij de
rechtspraak betrokkenen en de politie gerekend.*'' Beperkingen worden niet «»angebracht. Weliswaar ging het hier om een strafrechtelijk proefschriH, maar door de tckstuele overeenkomst tussen art. 189 Sv en 1946 BW kan hieruil ook worden afgeleid
hoe over laatstgenoemde bcpaling werd gedacht.
Hiertegenover staat het vijf weken later verdedigde proefschrifl van Van Rappard. die een zeer restrictieve uitleg bepleit. In strafzaken houdt hel voor hem op bij
de arisen (en in zoverre is hij een epigoon van de hieronder te bespreken De Bosch
Kemper). die zieh volgens hem in civiele zaken nog net kunnen verschonen.^ Ambtenaren hebben volgens hem geen verschoningsrecht, omdat de wetgever anders wel
van 'ambt', 'post' of 'bediening' zou hebben gesproken.*'' Op de vraag waarom die
termen zo'n andere inhoud hebben dan 'wettige betrekking' gaat Van Rappard niet in.
Zijn proefschrift werd op dit van de standaard-interpretatie afwijkende punt clan ook
negatief besproken.*'
VAN MAANEN 1852 wil tot de professionele verschoningsgerechtigden al
diegenen rekenen die een eed van geheimhouding hebben afgelegd. Daartoe rekent
hij alien die in art. 378 CP worden genoemd, en verder de notarissen, advocaten en
procureurs, de geestelijken en zelfs de niet-geestelijken die incidenteel de biecht van
een stervende hebben afgenomen. Beperkingen brengt hij niet aan.**
AI met al blijkt dat het verschoningsrecht van art. 1946 lid 2 sub 3° BW door
de civilisten tamelijk onbevangen tegemoet werd getreden. Een aan de wettclijke

' DE PINTO 1838. p. 494. In de vierde druk uit I860 blijkt de passage niel verändert te zijn (p. 695).
" V A N BELL 1866. p. 91.
** OP DEN HOOFF 1847. p. 11-12. 66. 69. Bij de politic gaat het hem om de ondcrziKkstcchnicken en
listigheden (urft-.t tV mar/ifna/i»ne.*) waarover niels verklaard hocft le worden, omdat anders het ondcrzock
in andere zaken onmogelijk wordt gemaakt.
'- VAN RAPPARD 1847. p. 47.
* VAN RAPPARD 1847. p. 57.
" D E PINTO 1847-2
" VAN MAANEN 1852. p. 585-586.
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regeling zelf ontleend argument om niet alle geheimhoudingsplichtigen het verschoningsrecht toe te kennen, werd niet naar voren gebracht. Vandaar dat de meesten vinden dat ook ambtenaren en daarmee te vergelijken personen zieh kunnen verschonen.
2.2.2 D<? .tfrq/tec/rte/;yte //tera/wur I/I cfe per/ode £o/7 «a /&?£
In het strafrechte I ijke kamp was men zieh wel van de betekenis en het gevaar
van zo'n ruim bemeten verschoningsrecht bewust. In 1840 verscheen het tweede deel
van het commentaar van De Bosch Kemper op het nieuwe Wetboek van Strafvordering, waarin ook de toelichting op art. 189 Sv was opgenomen. De Bosch Kemper
was lid van het Openbaar Ministerie met ecn indrukwekkend juridisch prestige en in
die tijd een coryfee van het behoudende deel der natie. Wanneer bijvoorbeeld de liberale redactie van het Weekblad van het Regt met enige verbazing constateert dat De
Bosch Kemper het op het punt van de eedsaflegging*'' met haar eens is, typeert zij
hem als ecn persoon "die waarlijk door niemand wordt gehouden voor een onbesuisd
voorvechtcr en doordrijver van nieuwigheden, van anti-sociale leerstellingen, of van
ondoordachtc ultra-liberale begrippen."'"' Het is daarom te verwachten dat hij een
rotsvast geloof heeft in de heilzame werking van het strafrecht en een al te gemakkelijk loegekend verschoningsrecht levert daaraan geen bijdrage.
De Bosch Kempers restrictieve uitleg van art. 189 Sv" moet tegen die achtergrond worden gezien. Hij gaat daarbij rigoureus te werk en schroomt niet om zijn
wefenschiippe/i/kc infegrifeit geweW aan fe doen. Hij c/teert eersf art. 4073 u/f hef
ontwcrp-1816 en stelt dat art. 3366 van het ontwerp-1820 de "samentrekking" daarvan bevatte. Hij citeert dcze bepaling echter niet, zodat voor de lezer onopgemerkt
blijli dat in het ontwerp-1820 blijkens de in par. 2.1.1 geciteerde tekst de 'notarissen'
waren verdwenen en de 'zaakgelastigden' waren toegevoegd. Vervolgens verzwijgt
De Bosch Kemper dat uit de Wet van 3 maart 1825 het verschoningsrecht volledig
verdwenen was. Na het eiteren van art. 4073 ontwerp-1816 gaat hij dan verder met:
Uit ilc geschiedenis van dc tcgenwoordige wetsbepaling kan derhalve duidelijk worden
opgcnuiakl, dat dc Nederlandschc Wetgevcr inzonderhcid praktizijns, notarissen en
geestclijkcn bedoeld heeft, doch huiverig is geweest, deze personen bepaald op te
nocincn, en licver aan do regtsgelccrdheid heeft willen overlaten, te bepalen, welke
personen, door hunnen stand, nun berocp of hunnc wettige betrekking, tot geheimhouding verpligt /ijn.
De reden, waarom sommige personen, wegens wettige verpligting tot geheimhouding,
van het geven van getuigenis worden verschoond, rust op het belang der maatschappij,
dat in sommige bctrekkingen een volledig vertrouwen plaats hebbe; geenszins op de

** Ken dehat dal in 1849 en 1850 werd gevoerd met als inzet de vrijheid van godsdienst. Aanleiding vomv
dc ecn arrest van dc hoge nuid. waarin een vcroordeling van ecn Mohanimrdaanse gctuige die om godsdienstige redenen had gewcigerd om dc ccd aftc leggen. in stand werd gelaten.
*" H' 1182. I. naiir alle waarschijnlijkhcid geschreven door A. de Pinto, die zijn redaclionelc commentaren /cldcn ondcrlckende Ken over/icht van het leven van I)e Bosch KCcmper is te vinden in de necrologie
van JA Jollcs. 7VM-»II.V I87h, p. 523-540. die hem »>'n bectje ncer/ct als 'streng maar rcchtvaardig'. Ken
over hem gcschrcvcn proetschrirt - It.111. Ambachtsheer. A'ron/mo «it fiosc/i A.Vipyvr. /v/ioiuitnJ mtiuruA^^v/i/* MvrAcr. diss CiU l")5<). gemKmd in WIARDA 1959. p. 403 - is helaas niet m een van de Nedcrlandsc hihliothck.cn tcrccht gckomen.
" I)H BOSCH KIMP1 R 1840. p 482 e.v.
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Stelling, dat het openbaren van toevertrouwde geheimen eene strafbare daad is. welke
door de Wet niet kan worden bevolen. (...) Men behoort dcrhalvc met. /.oo als de I'ransche jurisprudence deed, te onderzoeken, welke de betrekkingen zijn, waarin het openbaren van toevertrouwde geheimen strafbaar /.oudc we/en; maar welke de
betrekkingen zijn. die, uit een maatschappelijk oogpunt, /.oodanig tot geheimhouding
verpligien. dat het voor den Staat beter is, het algemeene vertrouwen op die geheimhouding te beschermen, dan hct/clve weg le nernen, door de gedachte op te wekken,
dat die geheimen zouden kunnen worden geopenbaard. wanneer de bewaurder van het
geheim als getuige werd opgeroepen.
De passage is volledig aangehaald. omdat er gelcidelijk aan ten aanzien van
het professionele verschoningsrecht een communis opinio is ontstaan. die volledig
aansluit. zo niet gebaseerd is op de hier ontvouwde ideefn van De Bosch Ketnper.
Die ideeen komen gerelateerd aan de wetstekst en de wetsgeschiedenis echter sterk in
de buurt van verzinseis en hebben weinig te maken met de werkelijkheid. Het zal
zeker niet toevallig zijn dat De Bosch Kemper het ontwerp-1820 vergect. Want wat
moest hij met die zaakgelastigden - ook toen een verzameling obscure raadgevers.
die nun wetskennis bij elkaar schraapten uit wat toevallig in him banden kwarn"" - als
hij wilde beweren dat de regeling was getroffen in het algemeen belang dat in die
beroepen een volledig vertrouwen wordt gesteld? Dat kon hij met die zaakgelastigden niet met droge ogen vol houden"', dus moesten de notarissen uit het ontwerp1816 weer naar voren worden gehaald. Deze manoeuvre lijkt redclijk gcslaagd te
zijn, maar kan niet verhüllen dat ook hij geen verklaring weet te geven voor de in het
licht van zijn visie toch wel bevreemdende aanpak van de wetgever. In de eerste alinea schrijft hij immers, dat de wetgever het aan de rechtsgelecrdheid (?) heeft willen
overlaten om te bepalen wie tot geheimhouding verplicht zijn. maar in de volgendc
alinea neemt hij dit al weer terug door aan te geven dat dit juist niet moct geheuren dat doen die domme Fransen namelijk - maar dat juist moct worden nagegaan welke
beroepen uit een maatschappelijk oogpunt zodanig tot geheimhouding verplichten,
dat het verschoningsrecht eraan moet worden verbonden.
De koppeling tussen verschoningsrecht en het algemeen belang dat is verbonden met het respecteren van aan bepaalde werkzaamheden verbonden geheimhouding
is op zichzelf niet nieuw.** Het punt is alleen dat van de gedachte dat dit algemeen
" De roman De Zaakwaamemer. wet en regt, van W. de Gelder (Utrecht 1853) geeft ccn bccld van de
wijze waarop toen werd gedacht over zaakwaarncmers. "Hij is een lompert. die nicts wcet en daarom
siecht raden moet", schrijft A. de Pinto in zijn rccensic van dil werk (77icm(.v 1853. p 555-562). l)c lompcrd in kwestie maakt zieh ook nog schuldig aan oplichting. moord en handcl in mindcrjarigen, alles wal
je kennclijk van een doorsnee zaakwaamemcr kunl verwachtcn. Aan die reputatic hchhen dc zaakwaarncmers weinig wcten te doen. want tachtig jaar later schrijft Bordcwijk in Kuraktcr nog over "de Hvltigc
zaakwaamemers" als "een levend lepra der rechtshedeling " In dit verband i% Hof Amsterdam 23 december 1930. AJ 1931. 1027, vcrmcidenswaard. een overcenkomst waarbij een zaakwaamemcr hct/clldc
salaris bedingt als toekomt aan een advocaal en procureur. is nieiig wegens strijd met dc openbare orde en
gocde zeden. / i e ook Ktr Haarlem 30 maart 1934. A7 1934. 604. over dc zaakwaamemcr die er nict legen
op ziet in civicle procedures valse verklaringcn ondcr edc al tc leggen. I n wat tc denken van het hord dat
in 1933 in het Kantongerecht in Amsterdam hing: "Draag! l l w zaken niet op aan personen. die zieh daartoe ongevraagd tot U wenden" (Jf. 12574. p. 4).
Hij schrijft overigens ook zeit dal hij de gepatenteerde zaakwaamemcrs uitdrukkehjk uitsluit van het
verschoningsrecht (DK BOSCH KKMPKR 1840. p. 486)
** TAK 1905. p. 4. bewecrt zelfs dat dit teruggaat lot de Romeinse tijd. maar dat is een ver/insel Hij motiveen zijn Stelling /onder bronvermelding met de zin: "Reipublicae quidem interest crimina impunila non
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belang nog als een extra correctie moet worden losgelaten op art. 189 Sv in de wetsgeschiedenis geen spoor is terug te vinden en de wetstekst daaraan ook al geen uitdrukking lijkt te geven. En bovendien, als de wetgever dat werkelijk had gewild, dan
was het een kleine moeite geweest om het ook zo op te schrijven.
Om kort te gaan. De Bosch Kemper bedriegt, verzint en spreekt zichzelf tegen, en loch heeft hij gelijk gekregen, want de heersende leer is al tientallen jaren
precies wat hij in 1840 met een beroep op de niet bestaande wetsgeschiedenis uit zijn
duim zoog. Dc verklaring daarvoor is niet moeilijk. In strafzaken valt met een ruime
norm als art. 189 Sv niet goed te werken, want er zijn nogal wat beroepen die tot geheimhouding verplichten en dan dreigt te gebeuren dat een strafzaak op een vrijspraak uitdraait omdat er geen getuigen meer gevonden kunnen worden die nog iets
lelijks over de verdachte willen zeggen. Als je daar dan met een beetje hangen en
würgen en wat wind in de rug van een gezaghebbende schrijver onderuit kunt, dan
zul je dat niet nalaten. Die ontwikkeling is overigens geleidelijk gegaan. Zolang als
het oude paradigma - de voor de hand liggende standaard-interpretatie - nog voldoet,
is er geen reden om moeilijk te doen. Pas als zieh zaken aandienen die om een andere
oplossing vragen, zal een nieuw paradigma worden omarmd.
Overigens was het niet zo dat De Bosch Kempers ideeön in de strafrechtelijke
hock inetecn voor zoete kock werden geslikt. Hij was kennelijk wel invloedrijk^ en
had volgclingcn"', maar dat betekende niet dat hij ook op het hier besproken punt
door anderen werd gevolgd. In het proefschrift van Op den Mooff uit 1847 is weinig
terug te vinden van het gedachtengoed van De Bosch Kemper. De auteur gaat rechttoe rechtaan te werk. Eerst stelt hij vast wie zijns inziens tot geheimhouding verplicht
zijn, te weten de WiviW ruiu.wf.v C«//M* rt7/g/£M/, <Y///.swwm /ju/ro/j/', /wwnra/ore.?,
/(v/>i7//V>/ic.v. m«//n, /<.'£<*/; U/>M</ erferas /viwrfpes, /w/wi.v/r/ en u/i/verse o/wies ^w/'
/»ro/i/crOTUMi«Jisum, C0#/I;'?<J AuAen/ c/v/ta/w arca/ia. AI deze personen hebben naar
positief recht zijns inziens ook het verschoningsrecht. Dat De Bosch Kemper daar
anders over denkt komt hem onjuist voor, omdat art. 378 CP volgens Op den Hooff
ook verbiedt om in rechte een verklaring af te leggen.*" Bij zijn beoordeling speelt
het algemeen belang bij het handhaven van de plicht tot geheimhouding geen rol. Hij
brengt dat slechts ter sprake bij de vraag of die verplichting ook bestaat indien de
betrokkene geen geheimhouding wenst en merkt dan enigszins denigrerend op: "Sunt
quulem qui putent non in commodum hujus illiusve personae (...) denegari facullatem pulcfacieiuli ea quae, in ofTicii funetione aeeiderant, sed in commodum totius

esse, seil rei publicue quoque interest pietatis et neecssitudinis otVicia sarta teeta conservari. sine quibus
nihil luihcri sanctun\ p«tcst. nee in\ iolatum", maar die /in komt uit Dererumjudicatarum auetoritate van
IVsidorius Heraldus uit IM0(\gl. OP DliN HOOKF 1847. p. 1).
"' ti.M. van der Linden. 'Heschouvving van cenige punten uit het Wethoek van Stralvordering aan ervaring
en wetenschap geUKlsl'. 77k-mi.v IS47. p. 537-574. heklaagt zieh er hijvoorbeeld over dat l)c Bosch Kemper vuak /o kritickloos gehjk uordt gegeven.
VAN RAl'l'ARl) 1847 Hij hainert steeds op het argument dat straibarc feiten loch niet onbestraft nx>gen hlijven. sluit daarom nagenoeg iedereen van het verschoningsrecht uit en noemt De Bosch Kemper
Wuru.timiw (p. 37).
" (.)P DL-N HlK>FF 1847, p (18: l-amque constitutionem non solum speetare divulgationem spontaneam
sed ctiam quae a judicihus desidemtur. merito a Jurisprudentia I rancica reeeptum esse videtur. DK PINTO
1847, p 444. fccstrijdtdit
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civitatis (...); si vero is cujus interest consenlit manifestationi, non amplius existere
videtur arcanum et ita dici non potest fides esse laesa."**
We zullen zien dat in de loop van de 19de eeuw sporen van de ideeJfn van De
Bosch Kemper zijn terug te vinden, maar dat deze pas werden omarind tuen de huge
read zieh de eerste keer over het verschoningsrecht kon uitspreken.
von
In deze paragraaf wordt chronologsich nagegaan hoe in dc I9de eeuw (ruim
genomen. dus tot aan het Liefdehuisarrest van 1913) tegen de verschoningsrechtclijke bepalingen werd aangekeken. In de meeste gevallen wordt daarin eon bevestiging
gevonden van de standaard-interpretatie. Voor die ten opzichte van dc opvatting van
De Bosch Kemper ruime standaard-interpretatie moet echter een zekcre prijs worden
betaald, doordat het verschoningsrecht ten koste gaat van de waarheidsvinding in
rechte. Gebeurtenissen aan het eind van de I9dc eeuw lijken te kunncn verklären
waarom die prijs uiteindelijk te hoog werd gevonden.
'Lijken te kunnen verklaren', want verder wil deze studio niet gaan. llocwcl
de interpretatie van de verschoningsrechtclijke bepalingen prima zou kunnen worden
gebruikt om een rechtssociologische paradigmatheorie te toetsen"", gaat het hier alleen om het laten zien van de ontwikkeling die tot de huidige stand van zaken hecfl
geleid. Dat zou strikt genomen korter kunnen dan hier wordt gedaan. Om een aanlal
redenen wordt er toch wat uitgebreider bij stilgestaan. Oudere jurisprudence en wetgeving is vaak lastig te vinden en soms nog moeilijker te plaatsen. Hoewel in veel
verschoningsrechtelijke literatuur verwijzingen daarnaar zijn opgenomen, wordt
nooit aangegeven of die rechtspraak en wetgeving buiten de historische context nog
wel zijn belang heeft behouden. Dat is begrijpelijk. want dat zal de beschikbare ruimte niet toelaten. Dat soort vragen kunnen wel aan de hand van deze paragraaf worden
beantwoord. Daarnaast maakt de anecdotische en instructievc waarde van de lotgevallen van onze voorouders dat het zin heeft daar iets langer bij stil tc staan.
De aan de orde te stellen onderwerpen zullen grotendeels chronologisch worden besproken. Voor ieder onderwerp is om wille van de overzichtelijkhcid en terugvindbaarheid een subparagraaf ingeruimd.
2.2.5. / De //oo/7w<?pasfoor (7«J9>
De eerste traceerbare zaak"** waarin het verschoningsrecht een rol speelde
was het melodrama met in de hoofdrol de rooms-katholieke pastoor Kuipcr en zijn
" OP DEN HOOFF 1847. p. 12.
" Ik denk aan A H . de Wild. De ra/;ona///e;Y van Art rec/i/er///* oordee/, Deventcr 1979.
"" Dit soon uitspraken is altijd lastig, omdat jc nooit zeker wect of er niet nog ergens een periodick of een
bock is tc vinden waarin een oudere interessante uitspraak is opgenomen Ik ga daarom maar af op W J C
van Hasscll. Äiwjjer///* wefnoeit vwwa/jje/jaan aV«)r at' we/. n»uoen</<.' a/gerneem' hr/x///nKfn Jcr we/fjev/nj; voor ne/ A'on/njfri//k. en de we/ o/> aen »vergiing van at" vroe/jere naar aV n/cimx' wcfj;ev/njf me/
aan/ee*emnjjen. 's-<iravcnhage 1843. die pretendecrdc de jurisprudenlie tot dan toe tc hebhen verwerkt en
bij art. 1946 BW niets had opgenomen. Dat er gecn andere gcpubliccerdc uitspraken zijn wordt ook beve»tigd door de Ncdcrlandsche Pasicrisie (1871) van dc Mrs. van (>pr>cn uit Maastricht, die stellen alle gepubliceerde jurisprudentic tc hebben verwerkt en de nog te bespreken zaak van 'De BaUvicr" als eerste
nocmen. Volgens de recensic van de raadsheer in dc Hoge Raad A.P.Th. Eysscl. 77iem« 1874. p. 97-99.
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huisgenote Mietje Groot. Hun advocaat, Mr. Lipman, was kennelijk zo content met
zijn optreden en de afloop van de zaak dat hij binnen een paar dagen na de uitspraak
zijn pleidooien en de beschikkingen van de Rechtbank te Hoorn in een boekje uitgaf."" Wat de officier van justitie. Mr. Parker de Ruiter Rocher van Renais, te berde
bracht vond hij kennelijk de moeite niet waard. Daarom is niet helemaal duidelijk
waar dc zaak nu precies over ging.
I let lijkt erop neer te komen dat een meisje van protestantse huize haar ouderlijk huis ontvlucht en zieh onder de bescherming stelt van de pastoor, die haar en
passant tot het katholieke gcloof weet te bekeren. Het meisje is hem erg dankbaar,
want zij stond op het punt om zelfmoord te plegen, maar de ouders vinden het heel
erg dat ze nu katholick is geworden. Hen in de stukken niet uit de verf komend persoon wordt in verband hiermee voor enig strafbaar feit vervolgd, vermoedelijk het
onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. Bij de rechter-commissaris
worden de getuigen gehoord. De pastoor en zijn huisgenote weigeren uiteindelijk de
vragen te beantwoorden die de strekking hebben te achterhalen wie haar heeft helpen
ontvluchtcn. Dc pastoor stelt dat zijn stand hem verbiedt dit bekend te maken. de
huisgenote stelt plechtig te hebben beloofd wat zij wist omtrent de in de zaak betrokken pcrsoncn nooit te zullen openbaren.
In haar vonnis van 20 december 1839 past de recht bank te Hoorn de wet naar
de letter toe. (iccstclijkcn kunnen "voorzeker" een beroep doen op het verschoningsrecht. Pastoor Kuiper is een geestelijke en doet daarop een beroep. Iir is geen reden
om aan te nemen dat het gaat om kennis waarvoor geen verschoningsrecht geldt "en
het [is] daarenboven uit den aard der zaak ten principale te vermoeden (...). dat de
wetenschap van |de pastoor] geheel van eenen priesterlijken aard moet zijn", dus is
Kuiper vrijgesteld van de verplichting een verklaring af te leggen. Mietje Groot geefl
op geen beroep te hebben. Zij kan zieh dus niet uit hoofde van haar stand, beroep of
wettige betrekking onttrekken aan de verplichting te getuigen en zal gegijzeld moeten
worden totdat zij alsnog aan haar verplichting heeft voldaan.
Van deze uitspraak kan niet meer worden gezegd dan dat de rechtbank dicht
bij de tekst van de vvet blijft. Veel uitlegperikelen zijn er dan niet, want dat het verschoningsrecht aan geestelijken toekomt stond niet echt ter discussie. Wei kan worden opgemerkt dat de rechtbank niet uit is op een strikte, restriciteve interpretatie. In
dit geval zou De Bosch Kemper immers problemen hebben gemaakt, omdat het nog
maar de vraag was of de geestelijke en de personen die hem in vertrouwen namen
wel van dezelfde gezindte waren. Uiteindelijk geeft hij aan op grand van de godsdienstvrijheid toch wel met deze beslissing in te stemmen.'""

wordt tlc/e prelcnlic van dc Pasierisie vollcdig waargeniaakt. tX: Nederlandsche Pasicrisic is volgcns hem
en vollcdig on nauvvkcurig. lodere nicuwc druk kreeg ocn even lovendc recensie van de/c auteur. IX- recensie van 1887 (77KWI.V 18X7, p 618-620) hegim met dc trieste mcdedeling dat een van de Mrs. van
Oppen siuncn met /ijn /oon on dochler is vennoord.
"" l.lPMAN l.S.10-2. IX- uilspraak is v;m 20 dcccmhcr 18.«. net voonvoord van 21 december 1839 en
volgcns hoi litelblad vcrschecn dc iwccdc druk nog in hel/ellde jaar. De dagen waren tocn misschicn langer dan nu.
'"• 1)1- BOSCH KEMPKR 1840. p. 48S.
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2.2.i.2 De
In 1842 komt de Wet op het notarisambt tot stand."" De artt. 18 en 42 leggen
de geheimhoudingsplicht van de notaris vast. Art. 18 bevat de door hem at'to leggen
eed en art. 42 geeft aan in welke gevallen aan belanghebbenden een afschrift van cen
akte mag worden gegeven. In het kader van de totstandkoming van die bepalingen
worden wel opmerkingen gemaakt over de concrete omvang van do daar hedoclde
geheimhoudingsplicht, maar een algemene beschouwing over het beroepsgcheim van
de notaris ben ik nergens tegen gekomen. ben relatie met het verschoningsrecht
wordt niet expliciet gelegd. In een artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp in
Themis blijft het beroepsgeheim in mime zin eveneens onbesproken.'"^ Ook Op den
HoofTmerkt op dat deze wet niets over de te betrachten geheimhouding regelt." *
Ik leid daaruit af dat de verhouding tussen beroepsgeheim en verschoningsrecht voor de wetgever van destijds volstrekt onproblematisch was. Het feit dat er
een beroepsgeheim bestond betekende dat een beroep kon worden gedaan op het verschoningsrecht. Daar hoefde verder niets over te worden gezegd. Nadere eisen werden niet gesteld. De totstandkoming van de Wet op het notarisambt lijkt er dus op te
duiden dat de wetgever de standaard-interpretatie aanhing.
2.2. J.i De Äato7fr r/M4//«5>
De eerste echte perikelen rond het verschoningsrecht speien zieh af in de
strafzaak van 'De Batavier' en zijn te mooi om niet aan de vergetelheid te ontmkken."*
De Batavier was een in Nijmegen uitgegeven weekblad, waarin ecu publieatie was versehenen waarin over leden van de llde Kamer werd geschreven dat zij
"straffeloos meinedig, de wraak en de verachting der natie blijven uittartcn." Dat
leverde 'Mastering van een openbare autoriteit" op. waarvoor Mr. C. Verwaijen, van
beroep boekdrukker, courantier en advoeaat, als drukker van het blad werd aangcsproken. Verwaijen wees vervolgens aan wie de inzender van het stuk was, volgcns
hem zijn werknemer C. van der Valck"", die daarop voor genoemd stralhaar feit
wordt vervolgd. Op de zitting vraagt Verwaijen als advoeaat van Van der Valck tc
mögen optreden, maar dat wordt geweigerd."'* Uit het verhoor van Van der Valck
blijkt vervolgens. dat hij weliswaar bekent maar dat hij niet eens kan uitleggen waar
het gewraakte artikel over gaat en wat de gewraakte /innen betekenen. "Het was
maar een volzin", voert hij aan. Hij had het artikel wel geschreven, maar niet gesteld.
Verwaijen wordt daarom door het Openbaar Ministerie als getuige opgeroepen. Die
"" Wet van 9 juli 1842. Slbl. 20.
'** H. Obreen, 'Bedenkingen over het ontwerp van wet op het Notaris ambt", 77i<vm.v IK43. p. 236-252.
'" OP DEN HOOKF 1847. p. 70: ~. nullam corutitutioncm inveniamus. de silentio servando de iis quae in
consilio tractata sum..."
De casus wordt ook hesproken in GROI-iN 19%. maar wordt daar zo summier hehandcld dat haar
schoonheid niet vollcdig lot haar recht komt. Ook VOS I9S7. p. 455. geeft de feiten en hcslissingen niet
precies weer. Het proces rond De Batavier werd destijds zo interessant gevonden. dat van alle geheurtenissen een verslagje in het Weekblad van het Regt werd opgenomen. Vandaar dat ccn tamelijk prccicze reconstructie mogelijk is zonder de archicven van dc dag- en weekbladen tc hoeven raadplcgcn
'" W 487. p. 4.
'" »f 488. p. 4.
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berocpt zieh op het verschoningsrecht van art. 189 Sv omdat hij de advoeaat is geweest van de beklaagde en weigert op die grond de eed af te leggen. De rechtbank
verwerpt het beroep op het verschoningsrecht. Tegen beide beslissingen (het niet
toelaten als raadsman en het verwerpen van het beroep op het verschoningsrecht)
gaat Verwaijen in appel en cassatie, maar omdat daar geen rechtsmiddelen tegen
openstaan wordt hij telkens niet-ontvankelijk verklaard.""
Na voortzetting van het onderzoek eist het Openbaar Ministerie tegen Van der
Valck de maximale zes maanden gevangenisstraf, f 1.000,- boete en veroordeling in
de kosten. Met was natuurlijk duidelijk dat Van der Valck het artikel niet geschreven
kon hebben, maar als je als enig gereedschap een hamer hebt gaat ieder probleem op
een spijker lijken. Gelukkig voor Van der Valck letten de rechters goed op want hij
wordt, nndanks zijn bekennende verklaring, vrijgesproken. Verwaijen krijgt een
maand voor zijn weigering de eed af te leggen.''"
Het OM gaat in appel tegen de eerste beslissing, de vrijspraak, en Verwaijen
tegen dc twecde. Ook in appel vordert het OM de maximale gevangenisstraf tegen
Van der Valck (als je allcen een hamer...). Verwaijen blijft weigeren de eed af te leggen, hoe zeer hem ook door de President van het Hof wordt aangeraden om die halsstarrige houding te laten varen. Het Hof bekrachtigt - uiteraard - de vrijspraak en
vcroordcclt Verwaijen, nadat een gijzeling hem niet van standpunt had doen veranderen'", tot drie maanden zitten.""
Verwaijen steh tegen zijn veroordeling beroep in cassatie in. Door de hoge
raad worden eerst enige processuele obstakels gesiecht.'" In de hoofdzaak kan dan
worden beslist op de Stelling van Verwaijen dat hij, omdat hij op enig moment advocaat van Van der Valck is geweest, in het geheel niet als getuige kan worden gehoord
en dus ook niet de eed hoeft af te leggen. De hoge raad overweegt:
dal advokaten als zoodanig niet bij de wet worden vrijgesteld van de algemeene
verpligling, op elk eon rüstende, om, daartoc geroepen wordende, in regten getuigenis
der waarheid af tc loggen; dat uit art. 189 Strafv. geenszins kan worden afgeleid. dat zij
niet als getuigen /.ouden mögen worden gedagvaard in zaken, waaromtrent hun in hunne botrokking van verdedigers geheimen mogton zijn toevertrouwd, en dat zij zieh niet
van het geven van alle getuigenis, ook omtrent puntcn, die in geen het minste verband
staun tot die botrokking. zouden mögen ontslaan. kunnende zij zieh slechts versehoonen van hot alloggen van getuigenis nopens datgene. waarvan de wetenschap aan
hen als verdedigers is toevertrouwd.

In het verlengde daarvan beslist de hoge raad dat de eed steeds moet worden afgelegd, en dat eerst daama de redenen van verschoning kunnen worden voorgedragen;
de veroordeling van Mr. Verwaijen bleef dus in stand."'* ""
"* tK. 531. p. 2 voor de beslissing van het Hof Uelderiand van 9 September 1844; de beslissing van de HR
bliikt uil H 560. p. 4. maar is niet gepubliceerd.
'"'H'. 560. p. 4.
" ' Hot lielderland 21 januori 1845. H'. 568
"• Hot Uoldcrland 18 febmari 1845. H\ 582. p. 3.
' " »f\ 600. p. 2; H 606. p. I.
' " HR 24 jiini 1845. H\ 6.M. Het aardigc is dat er somsTOweinig verändert. In de zaak Serves vs Frankr\jk moest net lilIRM eon oordeel gcven over de man die een hoelc had gekregen omdat hij had geweigerd
de e«d «f te leggen omdat hij mel /ichzelf wilde belasten. Het tHRM oordeelde dat de boele terecht was
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De hoge raad geeft hiermee in wezen alleen een procesrechtelijke beslissing.
Eentje die haar waarde overigens behouden heeft. want de regel dat het verschoningsrecht van beroepsbeoefenaars pas aan de orde komt bij concrete vragen, geldt
nog steeds. Die opvatting is moderner dan op het eerste gezicht lijkt. want De Bosch
Kemper denkt daar bijvoorbeeld heel anders over."" In een tijd dat het afleggen van
de eed voor veel Juristen ook nog een niet-juridische dimensic had werd het door
sommigen onjuist geacht om een eed af te leggen de waarheid te zullen spreken in de
wetenschap dat geweigerd zal worden op sommige vragen antwoord te geven. De/.e
/•«fr/cf/o mratofe zou in strijd zijn met het sacramentelc karakter van de eed.
BRUIJN 1892 worstelt een heel hoofdstuk lang met deze vraag'" en lost de kwestie
op door erop te wijzen dat de eed alleen betrekking heeft op hetgeen wordt vcrklaard
en niet op hetgeen niet wordt verklaard. IX' hoge raad had er geen moeite mee.""
Door deze procesrechtelijke uitspraak heen scheinen wel iets door van de
toenmalige opvatting van de hoge raad over het professionele verschoningsrecht. In
de eerste plaats neemt de hoge raad zonder meer aan dat art. 189 Sv ziet op advocaten. Dit is zo vanzelfsprekend dat de hoge raad daar geen uitlegging van die bcpaling
voor nodig heeft. Opmerkelijker is dat de hoge raad aan het slot toevoegt dat het
moet gaan om wetenschap die aan hen "als verdedigers" is toevertrouwd. lien dcrgelijke toevoeging lijkt geinspireerd te zijn door de ontwerpen-1816 en -1820, waarin
het zoals gezegd specifiek ging om de praktizijns die in de betrokkcn zaak waren
opgetreden. Omdat de casus daartoe geen aanleiding gal ziet het er echter niet naar
uit dat de hoge raad een restrictie op het verschoningsrecht wilde aunhrengcn. Vermoedelijk is de toevoeging toe te schrijven aan de context, waarin het immers ging
om een advocaat die tenminste op enig moment de beklaagde als verdediger ter/.ijdc
had gestaan. In elk geval blijkt overigens uit niets dat de hoge raad art. 189 Sv beperkter opvat dan de tekst van de bepaling rechtvaardigt.
De enige vraag die de zaak van De Batavier daarom openlaat is hoe we tegcn
de persoon van drukker, courantier en advocaat Mr. Verwaijen aan moeten kijken.
Hij zal zichzelf zeker als slachtoffer hebben gezien van de "noon- en lasterprocessen
tegen de oppositiebladen"' '*, maar was het nu zo ethisch om zijn wcrknemer Van der
opgelegd, want Serves had gewoon dc eed kunncn afleggen en daama met een bcruep up hcl I:VKM kunnen weigeren de vragen te beantwoorden (bHRM 20 Oktober 1997, AW 1998, 758). Mr. Verwaijen verging
het precies zo.
'" VAN DOMBURG 1994, p. 74. leest in dc geciteerdc passage dat dc hoge raad het vcrschoningsrecht
zou willen bepcrken tot het werk van advocalen als verdediger. De woordkeus laat /.ich echter vullcdig
verklaren door de context.
"* DE BOSCH KF.MPKR 1840, p. 485.
"'BRUIJN 1892, p. 65-81.
"* De wetgever dacht er net zo over als de hoge raad. Naar aanleiding van een vraag in een van de afdelingen antwoordde de regering: "Indien iemand uit hoofdc van zijn bcrocp. stand of wcttigc betrekking. volgens de wet niet verpligt is, getuigenis af te leggen nopem hetgeen waarvan de wetenschap als /ixxJanig
aan hem bekend is, dan belet zulks niet dat hij /were of belove de geheclc waarheid te zeggen, omdat die
eed of bcloftc zieh van zelve beperkt tot die onutandigheden of daad/aken. waaromtrcnt hij vcrpligl is te
getuigen. Dit schijnt gcene vermelding in de wet tc vcreischen" (V(X)RDIJIN 184(). p. 92) Dit laatMc was
meer BM*/U/ rAmAin^. maar het is toch nog op zijn pootjes tcrecht gekomen. /elf's net I.IIRM hccfl /.ich
uiteindelijk aan dc zijde van de wetgever uit 1838 geschaard. want ook deze is immers van oordcel dat de
eed alleen maar de strekking heeft dc antwoorden naar waarheid te later) zijn, niet om de getuige aan te
sporcn op alle vragen antwoord te geven (I-.HRM 20 Oktober 1997, AV 1998. 758, zie ook hierv«x>r nt.
114).
"* Term uit het redactioneel van »f. 1716, p. I.
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Valck als schrijver naar voren te schuiven? Denkelijk niet. Maar als Verwaijen van
tevoren doordacht heeft dat zijn werknemer ondanks zijn bekentenis vrijgesproken
zou worden, moeten we hem zien als een briljant strafrechtelijk strateeg. Dat hij zelf
de dans niet geheel ontspringt is dan jammer, maar de drie maanden voor het weigeren de eed af te leggen is nog altijd beter dan de maximale gevangenisstraf en de boete die het OM voor hem in petto had.

Kort na het proces tegen De Batavier doet zieh een geval voor, waarin een
advocnat in een echtscheidingsprocedure als getuige wordt voorgebracht. De advocuat, kcnnclijk indachtig dc uitspraak van de hoge raad in de zaak van Dc Batavier,
legt wel dc ccd af maar vraagt vervolgens verschoning. Hij heeft namelijk beide parti jen cerder geadviseerd als advoeaat en wenst daarom geen verklaring af te leggen,
ook al verklären de beide partijen zelf dat zij graag willen dat hij een verklaring aflegt. De rcchtbank honorecrt hct beroep op het verschoningsrecht, omdat dit "gegrond is op de uitdrukkclijke bepalingen der Wet."'"" Uit deze summiere beslissing
blijkt dat dc rcchtbank bij dc tekst van de wet te rade gaat en in ieder geval geen redenering nodig heeft die is gebaseerd op de ratio van de regeling.
2.2. J.5
Door een gelukkige samenloop van omstandigheden wordt het ons toch nog
vergund ex post dcelgcnoot te worden van de opvattingen van de wetgever zelf over
dc hetckenis van art. 189 Sv en daarmee over de betekenis van art. 1946 lid 2 sub 3°
BW. Hct gaat dan wel niet om dc wetgever die de regeling van 1838 tot stand heeft
gebracht, maar het oordeel van hetzelfde wetgevend orgaan niet al te lang daama
geeft toch ecu redelijk betrouwbarc aanwijzing voor wat oorspronkelijk met de verschoningsrechtelijke regeling bedoeld was.
In 1849 werd bij de Hde Kamer een ontwerp-Wet op de parlementaire enquete
ingediend.'"' Hct wetsontwerp voor/iet in de bevoegdheid getuigen te hören. In het
Vcrslag van dc C'ommissie van Rapporteurs wordt vervolgens aangedrongen op het
opnemen in de wet van het verschoningsrecht op dezelfde wijze als in het Burgerlijk
Wetboek en het Wetboek van Strafvordering. Daarover wordt nog opgemerkt'":
Terwijl men ovcrigons (...) gestand is voor do locpassing van het bcginsel van art. 189
van het Wetboek van Stral'vordering op het getuigenverhoor in geval van enquete. en
dus bij voorbeekl niet /.ou willen, dat geestelijken, geneesheren, advocaten en dergelijken de him als /oodanig toevertrouwde geheimen aan de commissie van onderzoek
/.ouden inoeten openbaren. heell men sterk aangedrongen op het maken eener uitzondcring met op/igt tot ambtcnarcn, die, hoezeer anders tot geheimhouding verpligt, ook

' * Rb Amsterdam. 27 april 1840. K» 1846. p 545
''' Auimer.v/uMert // 1848-184*». I). 231. IX- citccrtitcl "Wet op dc Parlemenlairc Knquete" wcrd pas bij de
wct.sw(jziging van l*>77 (Stbl. 1**77, 550) in de » e t opgenomen. Daarvoor sprak incn van dc "Knquetewct". Cicmnkshalve manr historisch erg onjuist «ordl hier steeds de huidigc benaining gcbruikt.
' " A.<im<;*«<**,«// 1848-1840. B. 181.
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datgene wat zij in deze hunne belrekking weten, des gevorderd aan de commissie van
onderzoek moeten mededeelen.
De passage spreekt boekdelen. Voor de commissie is hot duidelijk dat het verschoningsrecht is toegekend aan iedereen die verplicht is tot geheimhouding. ook aan
ambtenaren. Buiten geestelijken. geneesheren en advocaten kunncn dat ook nog andere beroepsbeoefenaars zijn, maar die worden aangeduid als "en dergelijken."'*'
Om aan de gevolgen van dit verschoningsrecht in casu te ontkomen wordt de regering verzocht ten aanzien van ambtenaren een uitzondering te makcn. In de visie van
de commissie vallen die ambtenaren dus onder art. 189 Sv. Met andere woorden,
deze commissie gaat uit van de standaard-interpretatie.
In 1850 wordt een geheel nieuw ontwerp ingediend. vergezeld van een Memorie van Toelichting.'"'* Wie verwacht dat de regering de commissie om de oren
slaat met De Bosch Kemper - in wiens visie aan ambtenaren geen verschoningsrecht
op grond van art. 189 Sv toekoml - komt bedrogen uit. Integendeel, aan de wensen
van de commissie wordt volledig tegemoet gekomen door in art. 18 letterlijk de tekst
van art. 189 Sv over te nemen. In art. 19 wordt een regeling getroffen voor de ambtenaren. Het eerste lid bepaalt, dat "de leden van collegien" ten aan/.icn van bepaalde
zaken nooit kunnen worden ondervraagd. Dat geldt niet voor burgcrlijke ambtenaren
en militairen, die zieh alleen kunnen verschonen indien bepaalde belangen aan de
orde zijn of zij daartoe van hun meerdere opdracht hebben gekregen. Dit wordt toegelicht als volgt:
De grond van verschoning, in art. 18 als beginsel vooropgesteld, gedoogt geene uitzondering, wanneer die door geneesheeren. geestelijken of andere, door hunnen stand
of beroep tot geheimhouding verpligte personen wordt ingebracht. Amblenaren daurentegen, in 's lands dienst, in hoogere of lagere betrekking, werk/aam, kunnen olschoon
jegens alle anderen tot geheimhouding van Staats- of regeringshelangen verpligt, in hei
algemeen niet geacht worden onder dezelfdc verpligting te liggen jegens eene commissie, van wege de llde Kamer tot onderzoek van een hepaald onderwerp benoemd.
Desniettemin is het noodig gekeurd, ook te hunnen opzichte eenige beperkingen vast te
stellen.
Kennelijk legt de regering art. 189 Sv op dezelfde wijze uit als de commissie,
zij het dat zij van oordeel is dat verschoning ten opzichte van een enquetecommissie
uit de aard der zaak niet mogelijk is. Dat spoort wellicht niet volledig met de visie
van de commissie, zodat in het Voorlopig Verslag de vraag wordt gcsteld of "de
ambtenaren, die onder een eed van geheimhouding hun betrekking waarnemen. onder
de bepaling van art. 18 vallen."'"' De regering geeft haar antwoord in de Memoric
van Beantwoording: "De ambtenaren, die wegens den aard van hunnen werkkring
aan eenen eed van volstrekte geheimhouding gebenden zijn, vallcn geheel in de tcrmen van art. 18, en kunnen zieh op grond daarvan van het openbaren hunner ambtelijke verrigtingen verschoonen."'"* Het wetsvoorstel is daarna zonder debat op dit
'"' Aardig is om op te merken dat de nolarisscn niet met name worden genuemd; verderop zal nog blijken
dat het huidige klassieke kwartet' het voorheen met een tnootje moest doen.
'•* A'amrr.rtuJbkrn // 1849-1850. B 231 -236.
'-* Äi/meri/uiUen // 1849-1850, B. 316.
'*tfamerj/uibkwi// 1849-1850. B. 390.
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punt aangenomen en, nadat de onderhavige artikelen een nummertje waren verhoogd,
in het Staatsblad geplaatst.'^
De behandeling van de Wet op de parlementaire enquete levert dus een authentieke interpretatie van de wetgever zelf op. Van de opvattingen van De Bosch
Kemper is geen spoor te bekennen. De wetgever legt de bepaling zo uit, dat alle geheimhoudingsplichtigen een verschoningsrecht hebben, waarbij de bijzondere taak
van de parlementaire enquetecommissie met zieh brengt, dat dit uitzondering lijdt
voor die ambtenaren, die niet aan een eed van vw/.v/re/t/f geheimhouding gebonden
/ijn. De wetgever zelf geeft dus aan uit te gaan van de standaard-interpretatie.
2.2. J. 6 Km/w/.v/t'n>j# />// c/e .vtoManÄ: va« /ew/«g /«
De rcgeling van het verschoningsrecht wordt (een beetje) op de proef gesteld
in 1852. In de stadsbank van lening in Haarlem is geld verduisterd. Daarover verschijnen - niet van een auteursnaam voorziene - artikelen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, die doen vermoeden dat de auteur er meer van weet. De uitgever, de
heer Nijgh, wordt tijdens de instruetie van de strafzaak door de rechter-commissaris
als getuige gehoord. Hij beroept zieh o.m. op art. 65 sub 3 Sv, de pendant van art.
189 Sv voor het onderzoek door de rechter-commissaris. Hij stelt geen verklaring tc
hoeven alleggen, omdat hij "uit kracht van zijn beroep, als uitgever eener courant,
jegens zijnc correspondenten tot geheimhouding verbunden is." Het OM concludeert
tot verwerping van deze Stelling, omdat het artikel alleen slaat op hen die verplicht
zijn de medcdeling van geheimen te ontvangen, "en geenszins op personen die vrijwillig mededeelingen van dien aard bekomen."''* De rechtbank overweegt:
O., dat deze uitzondering niet daargesteld is in het belang van de daarbij betrokken personen, welke de geheimen ontvangen, maar in het algemeen belang, alzeer het noodzakelijk is, dat zij, die aan geestelijken, geneeskundigen of regtsgeleerden bijstand
vragen, in zoodanige personen een onbepaald vertrouwen stellen en zonder dat vertrouwen van die bijstand zouden verstoken zijn;
(). dat uit die noodzakelijkheid, om een onbepaald vertrouwen in die personen te kunnen stellen, voortvloeit hunne verpligting tot geheimhouding, zoodat er in art. 378
Strafregt geene straffen in het algemeen bepaald zijn, maar alleen legen het uitbrengen
van toevertrouwde geheimen door personen, die, uit hoofde van hunnen stand of beroep, tot de geheimhouding verpligt zijn;
(...)
O., (...) dat de direeteur van eene courant niet kan gerekend worden te behooren tot de
personen, die, uit hoofde van hun beroep, tot geheimhouding verpligt zijn;
O. dat het in het oog der wet niet terzake doet, of de direeteur geheimhouding aan zijne
beriehtgever beloofd heeft. vermits hij zieh door deze geheel vrijwillige daad, niet kan
onttrekken aan de verpligting welke, volgens art. 65 eerste alinea Strafvord., op hem
rust, terwijl in de dcrde alinea ook geen melding wordt gemaakt van personen, die geheimhouding beloofd hebben.'**

'•' Wet van 5 augustus 1850. Sibl. 45.
'** W. 1389, p. 3, bevat het vcrslag van de zining waarop over deze kwestie werd gedebatteerd.
"* Rb Haarlem 7 december 1852, »'. 1391. p. 3.
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De directeur wordt vervolgens gegijzeld. Tot uitspraken van hogere rechters komt het
niet, want de correspondent meldt zieh vrijwillig bij justitie om een einde te maken
aan de gijzeling van de directeur.""
De rechtbank is klaarblijkelijk wel bij De Bosch Kemper te rade gegaan, maar
gaat niet mee met zijn Stelling dat er een afweging nioet plaats vinden van het algemeen belang dat is gemoeid met het beschermen van het vertrouwen op gehcimhouding en het belang van de voor een ieder geldende verplichting om als getuige te
verklaren. Dat hoefde ook niet. want een directeur van een krant is niet nit hoofde
van zijn beroep tot geheimhouding verplicht'" en valt dus niet onder het bereik van
art. 65 sub 3° Sv. De rechtbank kon de zaak dus oplossen door het professionele verschoningsrecht te koppelen aan art. 378 CP"" en hoefde niet in te gaan op de vraag
of daar voor het verschoningsrecht nog een verdere beperking op inoet worden aangebracht. De volgens de vorige paragraaf door de wetgever zeit geluildigde inierpretatie van art. 189 Sv wankelt even, maar blijft overeind.
2.2.J. 7 ff er op de min/rferi^/e veran/woon/e/i/A/ii'ü/ f/Ä5J)
Toen in het parlementair jaar 1854-1855 de Wet op de ministeriöle verantwoordelijkheid"' werd behandeld, ontspon zieh in de lldc Kainer een debalje over de
kring van verschoningsgerechtigden. Art. 11 van de wet verwees (en doet dat nog
steeds) naar de Wet op de parlementaire enquete voor het door de in de onderhavige
wet bedoelde commissie te verrichten onderzoek. Kamerlid Van lick vroeg zieh af of
het niet ongelukkig was. dat de minister zelf kon beslissen dat de onder hem vallende
ambtenaren al dan niet mochten verklaren."'' De minister van justitie zag het probleem niet zo, omdat die ambtenaren later bij de rechter toch wel een verklaring zouden moeten afleggen. Dat sprak Van Eck weer tegen omdat in een procedure voor de
rechter de ambtenaren toch ook niet zouden hoeven te verklaren, wat door de minister niet meer werd tegengesproken. Het probleem is verder niet uitgediept en de bepaling werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen."*
De discussie laat weer zien dat het voor de wetgever toen geen wezenlijk punt
van discussie was dat ambtenaren, dus anderen dan de 'confidents necessaircs". gebracht konden worden onder degenen die zieh uit hoofde van hun "stand, beroep of
wettige betrekking" op het verschoningsrecht konden beroepen.
2.2.5.Ä De GeWeryepostoor (7*57)
Een paar jaar later dient zieh de volgende casus aan. In een strafzaak wordt
een rooms-katholiek priester als getuige gedagvaard. IX- bcschuldigde geeft hem toestemming om alles mede te delen wat er tussen hen besproken is. De priester laat
"°ff. 1390. p. 4.
' " Er is wel cens anders beweerd, bijvoorbeeld HII.TERMANN 1910, p. 42. Op die kwettie wordt tcruggekomen in par. 3.4.10.5.
"" Ook in de Franse jurisprudence werd geoordeeld dat art. 378 CP niel betrekking had op Journalisten.
mals bijvoorbeeld blijkt uit H. Louis Israels. •Gerechtelijke instruetie - beroepsgeheim'. W. 4994, p. 3.
" ' Wet van 22 april 1855, Stbl. 33.
"* Vgl. het slot van het huidige art. 20 lid 2 WPE.
'"
1854-1855. p. 512-513.
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weten desondanks liever niet te willen verklaren, tenzij de rechter van oordeel is dat
hij onder deze omstandigheden daartoe een verplichting heeft. Het Hof Gelderland
overweegt:
dat in den rcgel zecr zeker de Roomsch-Katholijken geestelijken verpligt zijn het geheim te bcwaren van al hetgeen hun in die betrekking is toevertrouwd;
dal dc/e bcpaling niet uitsluitend is daargcsteld in het belang van hem, die het geheim
toevcrtrouwdc, maar in het belang van de leer der Roomsch-Katholijke kerk, daar loch
het d(H)r ecnen Roomsch-Katholijken pastoor in eene openbare teregtzitting mededcelcn van hetgeen in zijne bediening hem is toevertrouwd. noodwendig aanstoot zou
kunnen geven, cn menigeen terughouden van ook in deze de voorschriften van zijne
godsdienst op tc volgen;
C), dat hicruit volgt, dat /ulks de toestemming van den besch.. dat de getuige alles
openbare wal tusschen beide is besproken, aan deze getuige als Roomsch-Katholijk
priester de hevoegdheid nict kan ontnemen, welke hem, ook in het belang van de openbare rust, door de wet is gegeven."*

Voor het Hofstaat niet tcr discussie of een rooms-katholiek geestelijke een
beroep kan doen op het verschoningsrecht. Ook al worden de geestelijken niet met
zoveel woorden genoemd in art. 378 CP, juist de katholieke priesters zijn de 'confidents ndeessaires' bij uitstek die beroepshalve bekend raken met geheimen waarvan
niel de bcdocling is dat die worden doorverteld.
Opmerkelijker is dan ook dat het Hof aangeeft wat de achtergrond is van de
regeling van het verschoningsrecht. Het Hof noemt drie belangen, te weten het belang van degene van wie het geheim afkomstig is, het belang van de roomskatholickc kerk en het belang van de openbare rust. Het Hof geeft daarmee aan de
zaken een stuk scherper tc zien dan De Bosch Kemper. maar die was er dan ook op
uit om. zoals hiervoor is geblekcn, de lezer coüte-que-coüte voor een standpunt te
winnen dat hem goed uit kwam. Een voorstelling van zaken alsof bij uitstek het
openbaar belang bij het verschoningsrecht in het geding zou zijn is eenzijdig en tegelijkcrtijd op geraffincerde wijze misleidend. AI snel heeft men immers de neiging om
de juistheid van een dergelijke bewering aan te nemen. Wettelijke regelingen worden
altijd in het algemeen belang vastgesteld, zodat een Stelling van die strekking meteen
waar is. Maar daarmee is het hele verhaal nog niet verteld. De civiele wetgever heeft
het eigendomsrecht geregeld. Natuurlijk is die regeling er in het algemeen belang,
want onze samenleving is van oordeel dat zij niet kan funetioneren zonder eigendomsrecht. Dat betekent dat onze samenleving in haar eigen belang het recht van de
individuele burgers op particuliere eigendom erkent. zieh in haar eigen belang de
belangen van de individuele burgers aantrekt. Er zijn dus verschillende belangen in
het geding, die nict zonder clkaar kunnen bestaan. Ook bij het verschoningsrecht is er
zo'n samenstel van belangen, zoals de beslissing van het Hof doet uitkomen. Een
kerkgenootschap beert er belang bij dat haar bedienaars niet worden verplicht tot het
openbaren van toevertrouwde geheimen, de gelovigen hebben hetzelfde belang en de
overheid erkent die belangen omdat zij anders slechter af zou zijn.

"* Hof (ieklorlamt 12 novcnibcr 1857. H". 1944. p 2; ook gcpubliceerd in Ärt-Ä/.vjre/emV S;/M<*/ Mtort-n</r /<>/ ifc" n;«-M»v A>i/ffriJ},vn m » f rvjfMjjr/tvn/Ari«/fn HVfjjevmj; 1858, p. 75.
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Dit in elkaar grijpen van belangen leidt het Hof tot de fraaie beslissing dat het
ontslag van de priester uit zijn geheimhoudingsplicht niet tot gevolg heert dat de/.e
geen beroep meer kan doen op het verschoningsrecht.'' Met belang van de roomskatholieke kerk is immers ook in het geding en daarom moet de priester de ruiinte
hebben desondanks te zwijgen. Daamiee is ook de openbare nist gediend. Met Hof
gebruikt de achtergrond van de regeling hier dus nict oni daarin beperkingen aan te
brengen. maar om na te gaan of onder de gegeven omstandigheden het verschoningsrecht komt te vervallen. Het resultaat is loepzuiver: zo lang als het belang van de
kerk nog in het geding is, blijft het verschoningsrecht bestaan. waarmec ook de
openbare rust (het algemeen belang) gediend is. 1-n als ook de kerk het geoorloofd
vindt dat de priester in een concreet geval een verklaring aflegt? Dan zal het de overheid een zorg zijn, zoals in het onderstaande nog zal blijken.
Voor de standaard-interpretatie vomit deze uitspraak geen bedreiging. De
door het hof genoemde belangen speien een rol bij de vraag of het verschoningsrecht
nog bestaat na ontslag uit de geheimhoudingsplicht. niet bij de vraag of het verschoningsrecht alleen toekomt aan die beroepen die om redenen van algemeen belang
beschermd moeten worden.

In 1860 moest voor de Rechtbank Rotterdam een commissaris van politic als
getuige verschijnen. Deze deed een beroep op het verschoningsrecht, omdat het getuigenverhoor liep over zaken die hem waren toevertrouwd en die hij nil hoolde van
zijn betrekking"* geheim diende te houden. Dit is de eerste zaak waarin een beslissing moest worden genomen ten aanzien van een ambtenaar, maar de rechtbank had
daar weinig moeite mee. De rechtbank stelde namelijk eerst vast, dat cr geen wet'
of instructie was waarin een verplichting tot geheimhouding was opgenomen. Vervolgens overwoog de rechtbank dat het algemeen belang en het belang van de betrokken personen openbaarmaking van kennis van de getuige minder "voegzaam en
wenschelijk" maakte, maar dat dat nog niet betekende dat geen verklaring in rechte
behoefde te worden afgelegd.'*
Ook hier is het redeneerschema van de rechter volledig op de tekst van de wet
gebaseerd. Eerst wordt nagegaan of het beroep van betrokkene ondcr art. 1946 HW
valt, wat zo bleek te zijn, en vervolgens wordt gecontroleerd of er een verplichting
tot geheimhouding bestaat. Dat was niet het geval, dus is er geen verschoningsrecht,
want dat kan niet uit de onvoegzaamheid of onwenselijkheid van bepaaldc uitingen
worden afgeleid. Dat het professionele verschoningsrecht er niet is voor ambtenaren,
komt kennelijk niet in het hoofd van de rechtbank op.

'" Het hiervoor in par. 2.2.3.4 genoemde Kb Amsterdam 27 april 1846. ÄÄ 1846. p. 54S. geeft de/clfde
beslissing ten aanzien van een advocaaL. maar motivecrt dit niet. Daarom is daarvan in die paragraal geen
melding gemaakt.
Dat is het woord dat de rechtbank gcbmikt waarmee maar weer blijkt dat met dc 'wcttigc betrckking'
van art. 1946 lid 2 sub 3" BW hoogMwaarschijnlijk gedoeld werd op ambtenaren.
* Het zou nog zo n 50 jaar duren voordat er een Politiewet werd vastgesteld.
""Rb Rotterdam 6 juni 1860. ÄÄ 1861, p. 303.
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2.2.3. 70 O/rwer^-GWe/ro;
Inmiddels beland aan het begin van de decade 1860-1870 kunnen we constateren dat er nog steeds geen uitspraak van de hoge raad is geweest over de inhoud van
het verschoningsrecht. Kennelijk voegde men zieh in de uitspraken van de lagere
rechters. Door een enigszins uitzonderlijke gang van zaken bij de voorbereidingen
voor de vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering weten we niettemin
wel hoc dc hoge raad crover dacht en kunnen we tevens constateren dat de wetgever
sinds dc vaststelling van de Wet op de parlementaire enquete niet van gedachten is
verandcrd.
Onder de minister van justitie Godefroi was in 1861 een geheel nieuw ontwcrp voor het Wetboek van Strafvordering tot stand gekomen. Er werd gekozen voor
een ingrijpendc her/iening, omdat de bestaande regeling op veel punten (zoals de
voorlopige hechtenis en het bewijsstelsel) scherpe kritiek ondervond. Om de gedachtcnwisseling zo goed mogelijk tot haar recht te taten komen werd de tekst van het
ontwerp met de memoric van toelichting in een boekwerk uitgegeven en algemeen
verkrijgbaar gestcld. Voorts werd het ontwerp voorgelegd aan de Raad van State en
aan dc hogc raad. Bij dc indiening van het ontwerp bij de Ilde Kamer door minister
van justitie Olivier, dc opvolgcr van Godefroi, op 10 november 1863'"" worden ook
deze advic/cn bekend gemaakt."*
De idccön van Dc Bosch Kcmper blijken bij de ontwerpers geen enkele weerklank te hebben gevonden. Niet allcen wordt de regeling van het verschoningsrecht
niet tckstueel aangepast om de vermeende bedoeling van de wetgever beter tot uitdrukking te latcn komen, maar het aantal gevallen waarin het verschoningsrecht kan
worden ingeroepen wordl zelfs drastisch uitgebreid. Voor het hören van getuigen op
de zitting wordt in de nieuwe Titel VII de volgende bepaling voorgesteld''":

Art. 24

Van het geven van geluigcnis, en zelfs van het afleggen van onbeeedigde verklaring,
kunnen /.ich ook versehoonen zij, die uit hoofde van hunncn stand, hun beroep of hun
ambt tot gchcimhouding verpligt zijn, doch alleen omtrent hetgeen, waarvan de wetenschap aan hen, als tot dien stand behoorende, of in de uitoefening van dat beroep of
ambt is toevertrouwd.
Ook anderen dan de bij dit artikel bedoelde personen kunnen van het geven van getuigenis en /ells van het aileggen van onbeeedigde verklaring worden verschoond, wanneer daartoc gegronde redenen, ter beoordeling van de regtbank, worden aangevoerd.
Er zijn in het eerste lid wat tekstuele verschillen met de bestaande regeling en dus ook met art. 1946 lid 2 sub 3" BW - aan te wijzen, maar daar lijkt geen speciaA*,« // 1863-1864. B. 665.
"' A,«m<r.vrua.» // 1863-1864. I). 773-810 voor het advies van de Raad van State en B. 814-838 voor de
Mcmoric vnn dc Hogc Raad dor Nedcrlanden.
' " Net als in hcl loon gcldcndc Weihock van Stratv ordering werden afzonderlijke regels gegeven voor he«
horcn van dc getiiigen bij dc rechter-commissnris (art. 14 >an titel IV) en op de zitting (am. 23 en 24 van
titel VII). Voor /o\cr hcl d c « studic aangaat /.ijn er inhoudelijk geen verschillen. Opmerkingen gemaakt
ton aan/icn van art 14 van titel IV worden daarom gemakshalve rechtstreeks betrokken op de bepalingcn
die voor de lining moestcn gaan geldcn.
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le bedoeling achter te zitten. "De omschrijving der gevallen, waarin verschoning van
het afleggen van getuigenis wordt toegelaten. komt in de hoofdzaak overeen met |de]
bestaande wet", schrijft de regering.'•" Door het opnemcn van hot woord 'ambt' en
het laten vervallen van de woorden 'wettige bctrekking' lijkt in samenhang met de
geciteerde passage duidelijk te zijn dat ook in de visie van de wetgever de bestaande
bepalingen met de laatste woorden ambten en ambtenaren op het oog hebben.
Het tweede lid voegt een onbeperkt aantal gevallen toe. waarvan de beoordeling wordt overgelaten aan de rechter. Dat is wel het tegenovergestelde van de door
De Bosch Kemper aan de wetgever toegeschreven bedoeling om alleen aan die bcroepsbeoefenaren een verschoningsrecht toe te kennen bij wie de gchcimlunidingsplicht om redenen van algemeen belang zo zwaar woog, dat zelfs het belang van dc
waarheidsvinding in rechte daarvoor moest wijken. De regering licht het tweede lid
toe met: "Ook buiten [de bestaande] gevallen kunnen gronden voor verschooning
bestaan. Men denke aan het geval dat eene andere dan de daarbij genoenule, naauwe
betrekking tusschen den getuige en den verdachte bestaat, bijv. die van voogd tot den
minderjarige, van verloofde, of dat de getuige uit eenigen andere hoofde belang heeft
bij den uitslag der zaak. De hier bedoelde redenen van verschooning kunnen bij de
wet niet met name worden aangewezen en moctcn alzoo ter beoordeeling van den
regter worden overgelaten. die op grond der bij dit artikel bedoelde redenen kan, niet
moet verschoonen."'^
De Raad van State heeft geen enkele bedenking tegen de voorgestelde wijzigingen. Van de hoge raad blijkt de helft der raadsheren nict geporteerd te zijn voor de
toevoeging in het tweede lid, "waarvoor zij meenen dat de ondervinding gecnen
grond oplevert."'^ De andere helft heeft er geen be/.waar tegen, als er maar beroep
open staat voor de offleier van justitie van de beslissing van de rechter-commissaris
en de rechtbank op de zitting ook ambtshalve een getuige mag verschonen.'^' Dat de
regering zou dwalen omtrent de reikwijdte van het professionele verschoningsrecht
en de tekst moest worden aangepast aan de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever, wordt van de hoge raad niet vernomen. Klaarblijkelijk vinden beide helften van
de hoge raad dat de bestaande bepalingen precies uitdrukken wat er wordt bedocld.
De commissie van rapporteurs veroorlooft zieh in het Voorlopig Verslag een
enkele opmerking, maar kan zieh in meerderheid vinden in de voorstcllcn. l.nkele
leden zagen graag een wat concretere bepaling, gekoppeld aan een wettelijke verplichting tot geheimhouding. De commissie vroeg wel aan de regering of bij 'stand'
aan iets anders moest worden gedacht dan "het Ac/w/? van geestelijke bij eene der
erfcmfe £erfce///te geziW/e«."'"* Deze vraag blijft onbeantwoord.
De Ilde Kamer blijkt weinig gebrand te zijn op behandeling van het ontwerp.
Uit de opmerkingen die in de loop der jaren in de Kamer worden gemaakt blijkt dat
'** ACumtT.«u*ACTr // 1863-1864, B. 714 (MvT).
Zo'n opmerking nodigt uit tot speculatieve mijmeringen. Ook toen hoorde dc hoge raad geen geiuigcn,
terwijl er vanaf 1838 geen enkele verschoningsrechtkwestie aan de hoge raad wa.% voorgelegd. Wat i.<t dan
die onder\inding? I)al er geen ondervinding was'.' [)at zou best wcl cens kunnen: aK een wetlclijkc hepaling in haar toepassing geen Problemen oproept omdat de bepaling nooit wordt tocgepast. is er geen aanleiding deze te beperken of uit te breiden.
"" Kamtr.v/ujU«» // 1863-1864. B 819. 825-826.
"*
1863-1864, B. 1800.
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men van oordeel was dat een herziening van de strafvordering pas aan de orde kon
komcn nadat de herziening van de rechterlijke organisatie haar beslag had gekregen
en een nieuvv strafwetboek was vastgesteld.'*' Omdat destijds een wetsvoorstel verviel als het niet voor het einde van het parlementaire jaar was behandeld, werd het
telkcns - met kleine voor het verschoningsrecht niet relevante wijzigingen - opnieuw
ingediend. In de Memorie van Toelichting van 23 September 1869 verzucht de minister van justitie /elf's dat dit nu al de zesde keer is, maar dat hij niettemin volledig achter het ontwerp staat.'™ Het mocht niet baten, want het zou nog wel even duren namelijk tot 1926 - voordat het tot een volledige herziening van het Wetboek van
Strafvordering zou komen.
2.2.J. / 7 Ort/wt'r/>- ffie/Aodt va«

Bij het ontwerp van een nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
wordt in 1865 dczelfde procedure gevolgd. Het ontwerp wordt samen met de memorie van toelichting, bcwerkt door A.A. de Pinto' ', in boekvorm uitgegeven'^" "met
hot duel daarovcr het oordeel uit te lokkcn ook van anderen dan officiSle deskundigen."' ' Op het punt van het verschoningsrecht bevarte het geen materiele bepalingen; dat werd aan het Hurgerlijk Wetboek overgelaten. De procesrechtelijke
bcpalingcn over het verschoningsrecht waren ondoordacht. Zo werd voorgeschreven
uat ecu ik-rocp op vetTiciloniiigaüi*dt«n'ihni^|THinjlir>\wt^Jw^v(>,s»JiUy:ht'=.o/>..schnftelijk bewijs kon worden aangenomen (Boek II, Titel II, Afdeling VII, par. 3, art. 45).
Hoe de ontwerper zieh dat voorstelde Staat er niet bij.
Het ontwerp was tamelijk radicaal - de procureurs bijvoorbeeld werden rigoureus afgeschatt - en lag dus niet lekker. Dringende problemen konden ook door partiele wij/igingen worden opgelost. Uiteindelijk is het daarom nooit bij de llde Kamer
ingediend, zodat we verstoken blijven van opmerkingen uit de afdelingen waaruit de
visie van de wetgever op het civielrechtelijke verschoningsrecht zou kunnen worden
gedistilleerd.
2.2.J. /2 A/r Gro/amo cwifro Aef O/wi&aor A/mürm? (7Ä69)
In 1869 ontstaan er in Drenthe wrijvingen tussen de baue en de staande magistratuur, waarin het verschoningsrecht en de positie van de verdediging in strafzaken
ccntrnal staan.'^ Met name de advoeaat Mr Oldenhuis Gratama was het mikpunt van
acties van het Openbaar Ministerie. Mr Gratama stond evenwel pal en sleepte een
ongeschonden en zelfs versterkt verschoningsrecht voor de advocatuur uit de strijd.
' " Reductionecl W. 2757. p. I.
"" A'<im.r.«fiiMfn // 186»»-1870. H. l«>2.
' " Ilij is dc veel jongere bnx:r van A. dc Pinto, en niet diens zoon zoals wordt gcsteld in J.C.M. Leijten,
I k Pinto en do /tutk Dreyfus'. T V m u I W 8 . p. 143-lSl. Zie de necrologie van A.A. de Pinto in If 86i9.
n. H I W 7 V
'"' A.A. do Pinto. WW/HW* ran /»ur^rWi/ir nfj^.n>onitrmjr. onfurrpCTI>B««»<v(f van /o*/ic*finjf: /we* /-///,
's-tirasenhagt 1865.
' " Kcdiictionccl H\ 2685. p. 4.
' " /io hot nxktctionocl coinmcntaar in het Weekblad van het Regt: "De balie in t)renthe". l^. 3I56. p. I. In
het hier opgonomen relaas /ijn alleen de con flirten vermeld die rechtstreeks verband houden met het verschoninjisnxht
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De aanleiding vormde een civiele procedure, waarin Mr Ciratama als advocaat
betrokken was geweest. In die procedure was een kwitantie geproduceerd, die, zeer
tot verrassing van Mr Gratama. vals leek te zijn. Oat is tegenwoordig iets waar hot
OM niet snel warm voor loopt'^. inaar zorgde destijds voor een verbeten reactie.
Het eerste incident doet zieh voor als Mr üratama wordt gehoord als getuige.
Hij toont de rechter-commissaris een stuk waannee zijn client aannemelijk had gemaakt dat hij daadwerkelijk over het geld kon beschikken waarop de kwitantie betrekking had. De rechter-commissaris vertrouwt ook dat stuk niet en verzoekt Mr
Gratama dit af te geven. Dat wil hij in principe wel doen. mils er een bevel tot uitlevering en een rechterlijke uitspraak komt, omdat hij dan tegenover zijn client gelegitimeerd is.'** Als op 7 juli 1869 alleen het bevel komt weigert hij de afgifte en wordt
hij, tot zijn verbijstering, meteen gegijzeld. De Bosch Kcmper had immers in zijn - in
deze Studie om andere redenen bekritiseerde - commentaar geschreven dat do gijzeling pas na een afzonderlijke rechterlijke beslissing kon plaats vinden.'*' Diezelfde
avond vindt er om 21.00 uur een kort geding plaats. dat wordt bijgewoond door vele
leden van de Drentse balie. De volgende ochtend valt het vonnis, waarin de bezwaren
van Mr Gratama ongegrond worden bevonden. Daarmee hecfi hij zijn rechterlijke
uitspraak. Hij geeft alsnog het stuk af, waarna hij uit de gij/eling wordl ontslagen.'**
Na de instruetie gaat de zaak naar de zitting. De client van Mr Gratama. die
hem heefl gevraagd om ook in de strafzaak voor hem op te treden, zit in het gevang.
Als Mr Gratama zijn client daar wil bezoeken wordt hem door de directeur van de
inrichting op last van de procureur-generaal de toegang ontzegd. Het OM is namelijk
voornemens om Mr Gratama op de zitting als getuigc op te roepen en is van oordeel
dat de verplichtingen van een getuige onverenigbaar zijn met de lunetie van raadsman op de zitting. De zaak wordt voorgelegd aan dc raadkamer van het Gerechtshof
van Drenthe, die Mr Gratama in het gelijk stell. Pas op de zitting zal moeten worden
uitgemaakt wat de gevolgen van de oproep als getuige zullen zijn, zodat hij voorlopig
als verdediger moet worden erkend.'^
Op de zitting wordt Mr Gratama weer op de korrel genomen. De procureurgeneraal requireert dat hij, hoewel door de beschuldigde gekozen. niet als verdediger
wordt toegelaten, omdat hij als (twaalfde) getuige op de lijst Staat. Het Hof redeneert
aldus dat a) de verplichting tot het afleggen van getuigenis zwaarder weegt dan het
belang van de beschuldigde bij de vrije advocatenkeuze; b) een advocaat zieh niet in
het algemeen van het afleggen van getuigenis kan verschonen, doch alleen van het
'" / o a l s vcel handelsrechters ben ik er op een gcgeven moment maar nice opgehouden om aangillc Ic
doen van in civiele zaken gepleegde meineed of geproduceerde valsc stukken. omdat cr nooit een vcrvolg
aan werd gegeven.
"* Merk op dal naar huidig recht een vals stuk. dat in bewaring is gegeven aan een advocaat, niet ondcr het
strafvorderlijke verschoningsrecht valt en dus bij een doorzoeking in heslag kan wurden genomen (UK 20
juni 1988. ,V/ 1989.213: MR 1 mei 1990./V/ 1991.40; MR 22 november 1991. M/ 1992. 315). Dal is wel
de uitkomst van een jarenlange controverse. al uitgebreid besproken in VKRSTKGKN 1928. A(i Langcmcijer in zijn conclusie bij MR lOdecember 1950. \'7 1951. 356. mcende nog dat op dezc geschritten juist het
eerste lid van art. 98 Sv van toepassing moest zijn. ()ok nu doen advocaten er verstandig aan tcrzakc ccn
rechterlijke uitspraak uit te lokken. zodat vast koml te staan dat net betrokken stuk tcrcchl is afgegeven.
'" DK BOSCH KCMPKR 1840-2. p. 178
"* Het vcrslag van de gebeunenissen is te vinden in W. 3121, p. 4. Mr Ciratama schrijfl er / e l f over in If.
3123. p. 4. Zijn visie op de uitleg van art. 292 Sv wordt bestreden in I..M. dc Sitter, 'Twee vragen naar
aanleiding van art 292 Strafvord.'. If. 3131. p. 4.
' * Hof Drenthe 31 augustus 1869. If. 3139, p. 2.
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beantwoorden van bepaalde vragen die zijn beroepsgeheim raken; en c) Mr Gratama
dus niet als verdediger kan worden toegelaten."^ Kennelijk Iigt daaraan ten grondslag dat men volgens het Hof niet tegelijk raadsman en getuige kan zijn. Mr Gratama
kan zieh hier alleen maar bij neerleggen. Hij wordt vervolgens gehoord als getuige en
beroept zieh bij het stellen van de vragen die strafrechtelijk iets zouden kunnen opleveren op het verschoningsrecht, wat door het hof wordt gehonoreerd.
Per saldo heeft het OM alleen maar bereikt dat de gekozen verdediger uit de
zaak werd gewerkt, wat een bijtend redactioneel in het Weekblad van het Regt uitlokte."'' Dat schiet in het verkeerde keelgat bij de rechter-commissaris in die zaak en
bij een substituut-officier van justitie uit het Assense, die beiden hun licht over de
kwestie laten schijnen en zieh daarbij weinig lovend over Mr Gratama uit laten.'*" De
hoge raad stcit het hof uitcindclijk in het gelijk door in afwijking van de conclusie
van de AG tc beslisscn dat dc beschuldigde geen verdediger mag kiezen die door zijn
verplichtingcn als getuige in de uitoefening van de verdediging wordt gehindert."^
Posthuum medeleven met Mr Gratama is wel gepast, want de narigheid was
voor hem nog niet voorbij. Het OM had kennelijk de smaak te pakken gekregen en
liet Mr Gratama ook in een volgende zaak als getuige oproepen. Het ging om het
voctpad van Diever naar Wapse, dat door de beschuldigde was weggegraven. Deze
had /.ich op cnig moment voor het afgraven voor advies gewend tot Mr Gratama, die
duarom als getuige bij de rechtcr-commissaris diende te verschijnen. Op de vraag of
de beschuldigde indcrdaad om advies had gevraagd antwoordt Mr Gratama bevestigend. Als hem de vraag wordt gesteld wat dat advies inhield, beroept hij zieh op het
verschoningsrecht omdat het antwoord "noodwendig in zieh moest sluiten eene mededeeling van de feiten waarop dat advies steunde, die hem als advokaat door zijnen
client waren medegedeeld." De Rechtbank Assen ziet die 'noodwendigheid' niet en
meteen wordt Mr Gratama voor de tweede keer dat jaar gegijzeld. "**
Het hoger beroep wordt snel behandeld. Binnen twee weken doet het Hof
Drcnthe uitspraak. Het Hof is het met Mr Gratama eens en overweegt dat "de beantwoording dier vraag uit den aard der zaak noodwendig meer of minder bepaald kenbaar /.oude moeten maken daadzaken of omstandigheden, welke door dengene, aan
"° I lot' Drenthc 24 September 1869, »f. 3149. p. 2; aansluitend wordt ook verslag gedaan van de zitting.
'*' 'Verdediging - gcluigcnis'. W. 3166. p. 1.
' " « • .1172. p. 5.en W. 3175. p. 4.
'" IIR 4 jununri 1870. »f 3176. p. 2. Terecht merkt het redactioneel 'Verdediging-gctuigcnis II' (W. 3180,
p. I) op, dal Undanks dc bcslissing van de hoge raad nog steeds niet duidclijk is waarom de verdediger
voor dc getnige nioel wijken cn nie! omgekeerd. Volgcns Th.J.B. lliltermann. De ot/vwau/ a/.t rautfanuri.
wnWijiiT <7i xvruijk'f in >*•' .v/r«i//>rmv\. diss. 1888. p. 99 e.v. (aangehaald in VAN DER VIES 1899. p.
95) moct worden hepaald wie (verdediging ot'OM) het mccslc schade lijdl. VAN DER VIES 1899. p. 96.
vindt dat de advoeaal kan worden gehoord als getuige cn dal naar hevind van zaken moet worden gehandcld. Rh Maastricht, /onder dalum. /'n/ro tun 7u.v/irif 1893. 78. volgt de hogc raad: dc verdediger moct
hel vcld mimen. Rh Alkmaar 22 juni I9(K). H\ 7457. p. 4. lost het problcem op door te beslissen dat de
udvoeaal ook als gelinge kan worden gehoord. Dal is weliswaar. overweegt de rechlhank. in het algemeen
ongewenst gelct op het hclang van de verdediging. maar dat belang is niet /o/eer van openbarc orde. dat
de verdachte daarom bclcl zou moeten worden in dc vrije keu« van zijn raadsman. In cen bericht van de
redaetie mel dc titel (ietinge en verdediger' in W. 8580, p. 4 (1907) wordt de/e oplossing geprezen. Met
cen beetje goedc wil van beide /ijden is er volgcns de sehrijvcr gecn echt problcem. Rb Amsterdam 10
Oktober 1931. X/ 1932. 1110 (met instemmmg aangehaald in Ill'OKNHOl.T/ 1938) ziet zells geen problecm. want in die bcslissing wordt volstaan nKt dc constalcring dat er geen wetsbepaling is die het optreden van de advoeaat als getuige verbiedt (civiele zaak).
** Rb Assen 6 november 1869. H. 3160. p. 4; over de gijzeling was al bericht in W. 3155. p. 4.
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wie het advies was gegeven. aan den advocaat in het vertrouwen op deze zijne qualiteit waren medegedeeld (...) en het tegendeel a priori niet bij de regter bekend zal
zijn."'^ Mr Gratama is weer op vrije voeten en zal nooit weten of ook de hoge raad
hem gelijk geeft. want de procureur-generaal gaat niet in cassatie""'; die bepcrkt /.ich
tot gemopper in het Weekblad van het Regt, omdat hij meende een heel andere vraag
aan de getuige te hebben gesteld.""'
Zoals al eerder geconstateerd bestond er een communis opinio dat in ieder
geval advocaten bedoeld worden in de artt. 1946 BW en 189 Sv. In een geval als dit
hoefde dus niet ter sprake te komen op welke wijze die bcpalingen moeten worden
uitgelegd als het gaat om de beroepsbeoefenaren aan wie een beroep op het verschoningsrecht toekomt. De lotgevallen van Mr Gratama leiden wel tot een nadere invulling van het zinsdeel "omtrent hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig
is toevertrouwd." Een verplichting om wel de inhoud van adviezen openbaar te maken zou van het verschoningsrecht weinig over laten. 1 loewel uitzonderingen dcnkbaar zijn'"*, trekt het Hof ferm de grens daar waar de rechter a priori duidelijk is dat
beantwoording van een vraag kan plaats vinden zonder dat de vertrouwelijkheid van
het advocatenkabinet wordt geschonden. Vanuit de tekst van dc bcpalingen en de
hiervoor weergegeven voor de hand liggende interpretatie is dat een van/elIsprckende beslissing, vanuit de restrictieve uitleg die De Bosch Kemper naar voren bracht
echter niet. De beslissing van het Hof lijkt zelfs rechtstreeks tegen De Bosch Kemper
in te druisen, die immers ook verdedigde dat gegeven adviezen met betrekking tot
enig nog uit te voeren handelen niet onder het verschoningsrecht vielen."'"' Dat levert
dan in ieder geval een zijdelings argument op voor de Stelling dat de 'received view'
op het punt van het verschoningsrecht niet samenviel met de opvattingen van De
Bosch Kemper.

" ' Hof Drcnthe 17 november 1869, (f. 3161, p. 3. In wczen is dit exact hel criterium dat dc UK vanaf
1985 hanteert. namelijk dat "dc aard van het verschoningsrecht meebrcngt dat de npgegeven vragen niet
behoeven te worden beantwoord, zolang de rechter aan rcdclijke twijfel onderhevig acht of die bcantwoording naar waarhcid zou kunnen geschieden zonder dat geopenbaard wordt wat verborgen dient lc blijven"
(HR 1 maart 1985. A7 1986. 173 (Notaris Maas)).
'** Wordt in W. 3159, p. 4. met spijt bcricht.
"^ (f. 3160, p. 6. Hij wordt daarin bijgevallen door substituut-ofTicier van justitie De Savomin l.ohman in
W. 3175. p. 4, die kennelijk de zaak in eerste aanlcg had gedaan. Volgens hem was gevraagd of hcl juist
was dat het advies van Mr Gratama zijn cliünlen gesterkt had in hun mening. dal zij een rech« van beschikking hadden over het voetpad. Ue RC had in het procex-verbaal genoteerd dat was gevraagd: "Welk advies
hecrt U gegeven'.'", en het Hof wilde slechls van het proces-verbaal uitgaan. Hoewel dczc magistratcn dit
een belangrijk verschil vonden valt niet echt in te zien wat net uitmaakt.
"* F.en flauw voorbeeld wcrd destijds al gegeven in W 3158. p. 6. Als de client heeft gevraagd "Is wat ik
gedaan heb, namelijk dit en dit en dit, valsheid in geschrifte?" en net antwoord luidt "Ja", dan wordl door
het mededclen van dc inhoud van het advies. namelijk "Ja", niets onlhuld
'*" /oals moet worden afgeleid uit de - hier grammatical aangepaste - passage: "lot het regt tot gcheimhouding reken ik geenszins die zaken, waarin de stand van regterlijk praktiztjn slcchts dc aanleidcnde
oorzaak is, dat men een geheim openbaart. met de bedoeling. om regtsgelcerde hulp in het bedrijven van
een kwaad te erlangen" (DF. BOSCH KF.MPF.R 1840, p. 486). Het diep gewortelde wantrouwen van deze
'crime fighter avant la lettre' jegens de advocatuur borreit hier weer op.

45

VERSCHONINGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIVIELE ZAKEN

2.2J./3 Co/uu/a/re w
Een volgende gelegenheid om het verschoningsrecht ter discussie te stellen
doet zieh voor bij de behandeling van de Wet tot regeling van de bevoegdheid der
consulairc ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke acten en van consulaire
regtsmagt (kort: Consulaire wet). De wet regelt de wijze waarop zaken tegen Nederlanders in het buitenland aanhangig moeten worden gemaakt en voorziet in een procedure voor een enkel- of meervoudige consulaire rechtbank met hoger beroep op het
gerechtshof van Noord-Holland voor zaken uit landen aan deze zijde van Kaap de
Gocde Hoop en Kaap I loom, op de raad van justitie te Batavia voor zaken uit landen
•an gene zijde en op een consulair hof te Konstantinopel voor de zaken uit Turkije.
Zowel in de civiele als in de strafprocedure zijn bepalingen opgenomen voor
het horen van getuigen, maar daarin ontbreekt een regeling van het verschoningsrecht.'"' Dat is ook de bedocling van de wet, want art. 31 bepaalt dat alle leemtes
worden opgevuld door het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek
van Stralvordcring. Zo kan de wet elders spreken van 'geldige redenen van verschoning' zondcr dat die in de wet zelf zijn opgenomen. Aangenomen moet worden - de
kamcrstukken zijn hierin niet expliciet - dat men beoogde op deze wijze ook de volledige rcgcling van het verschoningsrecht in de regeling van de consulaire rechtsmacht te importcrcn.' ' Klaarblijkelijk heeft iedereen daar vrede mee, want er wordt
gecn opmcrking over gemaakt en de wet gaat naar het staatsblad.'" Er bestaat dus
gecn hehocftc aan een aanpassing van het verschoningsrecht' '; de wetgever blijft
uitgaan van de standaard-interpretatie.
2.2J. 74 Fr/evc/K? //WC/.V/WM* (7«M>
Kcnnclijk zorgde het verschoningsrecht in de rechtspraak niet voor veel problcmcn, want de volgende uitspraak wordt pas in 1880 gepubliceerd. Dit is op zieh al
een indicatic voor do juistheid van de Stelling dat werd uitgegaan van de standaardinterpretatie, want die sluit nauw aan bij de tekst van de wet en zorgt dus voor minder
toepassingsproblemen dan een interpretatie die daar elementen aan toevoegt. Dat
werkt dus consensus in de hand.

'"' Mel als inconscquentc uit/ondcring art. 100, dal voor de "voorlopige information" art. 65 Sv van overeenkomstigc toenassing vcrklaart. i.e. de bcpaling die hel verschoningsrecht v;in verwarnen en het professionclc \erschoningsrecht regelde \oor gotuigen die door de rcchter-conimissaris werden gehoord.
' " Wuurhij cigcnlijk nog cci\ loutje wordl gemaakt. want het civiclrechtelijkc verschoningsrecht was nu
eenmaal. dank/ij de koppighcid van de Noordclijke Ncderlandcrs. in het Burgcrlijk Wetboek ondcrgcbracht en niet in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Uie par. 2.1.1).
"• Sthl IK71. *»1.
' " I lot IN klaarhlijkclijk hoi soort detail dat hij do totstandkoming van wetgeving als deze vollcdig aan de
•andachl onlsnapl. hij ecu nauwge/.ettc bespreking van dc wet in Ci.J.K.Li, /.illckens. 'Bevoegdheid der
consulairc amblcnaren lot het opmaken van hurgcrlijkc akten en consulaire regtsmagt'. 77x'mi.v 1873. p. *•
28. word! over complicates bij hot horen \an getuigen dan ook goon enkcle opmcrking gemaakt. Dat het
or in consulaire /aken apart ;uui toe kan gaan bliikl uit Rb Amsterdam. 18 januan IV24. A7 1924. 546: de
getuige legde ccr-t ten o\erstaun \an de consul-genenial con \crklanng at. die op schritt werd gesleld;
daama mocht de bcklaagde binnen komen. werd de verklaring door de getuige hevcstigd en dan pas legde
deze de eed at
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De directeur van de Friesche Handelsbank had zieh in een strafaak tegen een
failliete effectenhandelaar eerst bij de rechter-coniniissaris en later voor het hol' op
het verschoningsrecht beroepen. omdat de Statuten van de naamloze vennootschap
die de bank dreef, hem verplichtten tot geheimhouding. Het hot' nam dit niet aan.
omdat het niet ging om een betrekking in de zin van art. 189 Sv en er geeii geheim
was toevertrouwd in die hoedanigheid. Dat is een voor de hand liggende beslissing,
want een bankdirecteur is niet uit hoofde van zijn beroep, maar uit hoot'de van een
specifieke relatie tot een individuele client tot geheimhouding verplicht. IX> directeur
legt vervolgens als getuige een verklaring af. maar legt de kwestie wel voor aan de
hoge raad. Die verklaart hem niet-ontvankelijk omdat er geen beroep in cassatie open
stond."-*
De zaak is pikanter dan zij op het eerste gezicht lijkt. De advocaat-generaal bij
het Hof Leeuwarden was nogal gepikecrd over het feit dat de directeur en zijn collega zieh hadden willen verschonen terwijl zijns inziens evident was dat dc wet daartoe
geen ruimte bood. Waarschijnlijk was het vuurtje nog opgestookt doordat de rechtercommissaris in eerste aanleg het beroep op het professionele verschoningsrecht wel
had geaccepteerd. Ter zitting zou de advocaat-generaal zieh als volgt hebben uitgedrukt'^:
Spreker kan geen woorden genoeg vinden om het gcdmg van die hcrcn a l l e keuren (...)
en mag deze opmerking niet verzwijgen dat het betcr ware geweest, als dc/e gelingen
toch van plan waren om ctndclijk de verlangde verklaringen to geven, dat zij het gedaan hadden up dc eerste aanmaning van de rechter-eunimissaris. Dan waren /.ij niet dc
oorzaak geweest, dat de instruclie werd vertraagd en de bcsthuldigde A> lang in preventieve gevangenschap moest doorbrengen. l-n van de/e beide personell, lumne betrekking en stand in de maatschappij, vooral van den eersten, die regtsgeleerde is en
een der voornaamste betrckkingen bij de regering dczcr stad bekleedt. had spreker met
grond meer eerbied voor de justitie en voor de rechter verwacht.

Dit schoot bij de bankdirecteuren in het verkeerde keelgat en zij richtten een
adres aan de minister van justitie Modderman, waarin zij zieh beklaagden over dc
AG. Zij waren immers volledig te goeder trouw en wilden slechts gedekt zijn ten
opzichte van de aandeelhouders. Verschiliende sprekers in de llde Kamer liefen zieh
over de kwestie uit. Uit de readies blijkt dat Kamer en minister unaniem van oordeel
waren dat in dit geval er evident geen beroep op het verschoningsrecht had kunnen
worden gedaan. De uitlatingen van de AG ondervinden bij sommigen begrip, bij anderen afkeuring. De minister weet de zaak "onverminderd de eer der betrokkenen" tc
sussen en daar heeft iedereen vrede mee.'""
Hiervoor is veronderstellenderwijs uitgesproken dat het geringe aantal gepubliceerde uitspraken over het professionele verschoningsrecht in de 19de ceuw verband lijkt te houden met een zekere consensus op dit punt. ()ok in deze zaak blijkt
(nagenoeg) iedereen het roerend met elkaar eens te zijn. Uit deze zaak blijkt evcnwcl
ook dat het kennelijk 'not done' was om de grenzen van het recht op te zoeken. Dat
" HR 19 april 1880. If. 4505. p. I.
"* Onllecnd aan dc toespraak van kamer I id Lotting (//am/r/mgern / / 1880-1881. p. 607).
"* WawiWmjfen / / 1880-1881. p. 607. 611. 616. 617, 621. 626. 632. 633; Kamt-rtfuM«.'»» // 1880-1881,
Bijl. A. hfdst. IV. nr. 14. p. 10.
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kwam je tc staan op een flinke schrobbering van het Openbaar Ministerie, wat niet
door iedereen als aangenaam werd ervaren. Het is dus goed mogelijk dat men soms
aarzclde een beroep te doen op het verschoningsrecht in de gevallen waarin de uitkomst niet zonder meer voor de hand lag.
22. J. /5 »fe/fow?* vo« S/rq/rec/»/ (7«*<S>
Zoals bekend is slaagde minister van justitie Modderman er uiteindelijk in
uitvoering tc geven aan de opdracht van art. 100 van de Grondwet van 1814 om Nederland een nationaal Wetboek van Strafrecht te bezorgen. Het wetboek werd in 1881
vastgesteld en in 1886 ingevoerd. Art. 378 CP werd opgevolgd door art. 272 Sr, terwijl in art. 273 Sr de schending van een verbintenisrechtelijke geheimhoudingsplicht
strafbaar werd gesteld. Art. 272 Sr kwam te luiden:
Ilij die op/cttclijk eenig geheim, hctwelk hij, uit hoofde van zijn helzij tegenwoordig,
hct/.ij vroeger ambl of beroep, verplicht is te bewaren, bckendmaakt, wordt gestraft
met...

In de metnoric van toelichting wordt opgemerkt dat de verplicht ing tot geheimhouding voortspruit uit de wet of de aard van de werkkring waarin men geplualst is en gclijkelijk geldt voor alien die hetzelfde beroep of ambt uitoefenen. De
rechter moet in facto uitmaken in hoeverre enig ambt of beroep tot geheimhouding
verplicht. Over hcl niet opnemen van het woord 'stand' wordt niets opgemerkt. Wei
wordt rechtstrecks verwezen naar de tekst van art. 189 Sv, waarvan kennelijk de
woorden 'stand, beroep of wettige betrekking' volgens de minister op een lijn kunnen
worden gesteld met de tekst van art. 272 Sr.'" Ook elders in de wet, te weten in art.
309 Sr, worden de woorden 'ambt of beroep' klaarblijkelijk gebruikt om alle beroepsmatigc wcrkzaamheden te dekken.'™ De tekst van art. 272 Sr wordt zonder beraadslaging in de Kamer vastgesteld.'™
De conclusie dat het nieuwe Wetboek van Strafrecht de in de standaardinterpretatie aangenomen rechtstreekse band tussen de geheimhoudingsplicht en het professionele verschoningsrecht wilde bewaren, lijkt gerechtvaardigd. In de memorie
van toelichting op het nieuwe wetboek begint wel de worsteling met de strafrechtelijke gevolgen van het afleggen van een getuigenverklaring door een geheimhouder.
Art. 378 CP kende in de tekst van de bepaling zelf een uitzondering op de geheimhoudingsplicht in de woorden "hors le cas oil la loi les oblige ä se porter denonciateurs." ' Die uitzondering kent art. 272 Sr niet. Volgens de MvT ligt de oplossing in
'" Kamfrvru/tten // 1878-1879. B. 110, nr. 3. p. 113.
' " Opmerkenswaardig is nog dat n>en dcstijds vond dat het woord 'ambt' juist op de geestelijken sloeg,
zoals blijkt uit J. Beelacrts van Dlokland. 'IX- ont/ctting van een predicant uit zijn ambt (hcroep)'. >K
6427, p. 3 (1893). Readies op dil artikel /ijn te vinden in W. M30. p. 3. en W. 6433. p. 3. Het verdwijnen
van het woord 'stand' beoogde dus /ckcr niet sommige van dc in art. 189 Sv bedoelde pcrsonen uit te
sluitcn van de strat'rcchtclijke sanctic.
'™ Wom/Wm^" // 1880-1881. p. 248.
"" In Hclgi? is het verschoningsrecht nog steeds grotcndeels gebaseerd op de strafwettclijkc gchcimhoudingsplichl van art. 458 Strat'wethoek Daarin wordt de verhouding tussen verschoningsrechi en geheimhoudingsplicht nu Tells expliciel geregeld door als uilTondering op de geheimhoudingsplicht aan te nemen
"hel gcval dat zij (de geheimhouders. H- ] geroepen worden om in rechte (of voor een parlcmentairc on-
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art. 42 Sr, dat straffeloosheid verzekert indien wordt gehandeld ter uitvoering van een
wettelijk voorschrift: "Waar in bijzondere gevallen deze pligt tot zwijgen plaats
maakt voor een pligt tot spreken, is geene toepassing van art. [272] te duchten. vermits dan de strafbaarheid is uitgesloten krachtcns art. |42|. Ilij die ingevolge art. 18*)
wetb. van strafv. zieh mag verschoonen maar van deze bevoegdheid geen gebruik
maakt en getuigenis aflegt. heeft regt van spreken: indien hij getuigt, handelt ook hij
»ter uitvoering van een wettelijk voorschrift« en is dus mede gedekt door art.
[42].""" Deze opvatting zal later door nagenoeg iedere schrijver bestreden worden,
zoals we in par. 3.4.2 nog zullen zien.
Bij de aanpassing van het Wetboek van Strafvordering aan het nieuwe Wetboek van Strafrecht wordt aanvankelijk nog geprobeerd om de tekst van de eerste /.in
van het hiervoor geciteerde art. 24 uit het ontwerp-Godefroi op te neinen.'*" in het
verslag van de commissie van rapporteurs vraagt men zieh af of dit wel een verbetering is."" Uiteindelijk blijft alles bij het oude. zij het dat de aan het ont\verp-(iodefroi
ontleende wijziging van "stand, beroep of wettige betrekking" in "hunnen stand, him
beroep of hun ambt" in art. 194 gehandhaafd blijft. Daar worden geen opmerkingen
over gemaakt,'*'' kennelijk omdat de wetgever van oordeel is dat 'ambt' en 'wetlige
betrekking' onderling verwisselbaar zijn. De voor de door de rechter-commissaris
geldende tekst van art. 65 (later: 66) lid 3 blijft ongewijzigd. Daar is dus nog steeds
sprake van "stand, beroep of wettige betrekking." Niemand die er zieh om bekreunt
en er is in later jaren ook geen uitspraak of publicatie te vinden, waarin aan het verschil betekenis wordt gehecht. Een bewijs te meer voor de Stelling dat er geen onderlinge afbakening van de verschillende termen behoeft plaats te vinden (zie par.
2.1.3).
2.2. J. /
Art. 272 Sr was geen rüstig bestaan beschoren, want het eerste debat over de
verhouding tussen het nieuwe strafwetboek en de bijzondere strafbepalingen speelde
zieh af over het hoofd van dit artikel. In 1889 is het Kinderwetje van Van Houten uit
1874 aan vervanging toe. Dat wordt de Wet houdende bepalingen tot het tegengaan
van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen.""
Deze wet voorziet ook in toezicht en controle en kent aan opsporingsambtenarcn dc
bevoegdheid toe om plaatsen waar arbeid wordt verricht te betreden. Langs die weg
kunnen die opsporingsambtenaren bekend raken met bedrijfsgeheimen. Om dc cigcnaren van de ondememingen tegemoet te komen is daarom in art. 20 van de wet een
derzoekscommissie) getuigenis af te leggen." Het probleem kan dan in principe niet ontstaan (ook at betoogt H. van Goethem. "Het beroepsgeheim van de advoeaat'. 7ura /•«/<• 19X1-1982. p. 201-211. dal de
bepaling zo mocl worden gclezen dat niet de geheimhoudingsplicht wnrdt opgeheven, maar allcen de
strafbaarheid van dc bckendmaking daarvan).
'" ftumrc/utten // 1878-1879. B. 110. nr. 3. p. 113.
"
1883-1884. Bijl. 114, art. 194.
1884-1885, Bijl. 37. p. 35.
// 1885-1886. p. 259. De tekst van art. 194 Sv wordt zondcr beraadslaging en zondcr
hoofdelijke stemming goedgekeurd. Uiteindelijk komt het verschoningsrecht van net Wetboek van Strafvordering bij dc tekstuilgave van 1886 terecht in dc art!. 66 en 163.
"' Wet van 5 mei 1889. Stbl. 48; de wet werd destijds ook kortheidshalvc aangeduid als de Arbeiderswet
of de Arbeidswet. Ik houd net op het laatste.
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geheimhoudingsplicht opgenomen met een afzonderlijke strafbaarstelling van het
opzettelijk en culpoos bekend maken van het geheim. Het eerste lid van die bepaling
luidt:
De bij art. 18 bedoelde ambtenaren zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun
in plaatsen waar arbeid wordt verricht of pleegt verricht te worden omtrent het daar
uilgcoelend wordcnd bedrijf is bekend geworden, voor zovcr het niet in strijd is met de
bcpalingen dezcr of eener andere wet.
In een redactioneel artikel in het Weekblad van het Recht'"' wordt het in
hoofdlijncn gelijkluidendc ontwerpartikcl in de eerste plaats onjuist geacht, omdat
strafbaarstelling al in art. 272 Sr heeft plaats gevonden."" Die kritiek wordt ook in
het voorlopig verslag geuit'** en krijgt als antwoord van de minister van justitie dat
dc strafbaarstelling behouden moet blijven "omdat art. 272 niet toepasselijk kan zijn;
er is hier gcen sprake van ccn geheim, dat men uit hoofde van zijn ambt verplicht is
te bewaren."'*" Kennelijk is de minister van oordeel, dat art. 272 Sr niet ziet op ambtenaren met een ciders in de wet geregelde geheimhoudingsplicht.''"' Tijdens de behandcling in de Kamer wordt dit punt weer opgepakt door het kamerlid Smidt, later
zcll minister van justitie, maar hij krijgt geen respons.'"' De gang van zaken suggercert sterk dat de llde Kamer opeens van mening is dat, in weerwil van het woord
'ambt'. art. 272 Sr niet zict op de geheimhoudingsplicht van ambtenaren. Gelet op de
hicrvoor besproken samenhang tusscn art. 272 Sr en het professionele verschoningsrecht lijkt dit een bres te schieten in de standaard-interpretatie.
Dat is extra interessant in samenhang met het volgende punt. De redactie van
het Weekblad van het Recht (met Smidt in haar voetspoor) heeft ook bezwaar tegen
de laatste woorden van het eerste lid. Bij de behandeling van art. 272 Sr had minister
Modderman immers aangegeven dat een conflict met een andere wettelijke regeling
werd opgelost door art. 42 Sr. Ken afzonderlijke uitzonderingsregeling is dan overbodig en zell's riskant. De regering zegt er niets over, terwijl de kamer juist nog uitbreiding van de uitzondering verlangt en krijgt door deze ook te laten gelden voor
andere wetten dan de onderhavige. Aanvankelijk stond er immers slechts "voor zover
het niet in strijd is met de bepalingen dezer wet" en dat werd "voor zover het niet in
strijd is met de bepalingen dezer o/Wwer an</fre wet.".
Men bepaling als deze is later'"" in vele andere wetten opgenomen'", waarbij
in veel gcvallcn de geheimhoudingsplicht van de anibtenaar werd bcperkt door een

"* if. S680, p. I. In 1883 was de nuam gewijzigd van Weekblad van het Regt in Weekblad van hei Recht.
' " Ken stokpuiirdje van dc redactie van hei Weekblad. die vond dat dc uitgangspunten van het Welboek
van Slialrechl gorespecteerd dienden le worden, / o keerde men zieh ook legen de voorgesteldc Wct ter
voorkoming van bedrog in den bolcrhandcl (W. 6914. p. 1. en W. 7281. p. 1).
'** AiimiT.vmAAcM // I8S8-I8S^>. llijl. nr. S3. p. 14.
"*lb..p. l<>cn20.
"*' / o wordt het ook uilgclegd door dc redactie van hei Weekblad van het Recht in in »' 5680. p. 2. middelsle kolom.
'"' //•iri</i-//nv.>i'n // 1888-1889. p. 1127. Het wetsonlwcrp wordt met maar een stem tegen aangenomen: die
was van l)omcla Nicmvcnhuis. die het maar eon slappe wcl vond die nog lang niel vor genoeg ging.
"" Art 20 Arheidswet was dc ccrslc stralhaarMclling van een mtsdrijt builen hcl Welboek van Stratrccht
van ISSh. aldus ook de redactic van het Weekblad van hei Recht in Strarrechtelijkc bepalingen in bijzondere weiten'. H f.29X,p. I

50

Hoofdstuk 2

elders geregelde verplichting tot spreken'**. De hoge raad heeft daaraan verbonden,
dat voor die ambtenaren geen verschoningsrecht geldt.'"^ Wetshistorisch gezien is dat
dubieus. want de wetgever heeft bij het tot stand komen van deze bepaling zeker niet
aan het verschoningsrecht gedacht. Men wilde tot uitdrukking brengen dat een elders
geregelde verplichting van de ambtenaar tot het doen van mededelingen do geheimhoudingsplicht ophief. maar niet dat een uitzondering op een elders geregelde verplichting (wat het verschoningsrecht is ten opzichte van de plicht om te getuigen) niet
meer zou gelden.
Beide misverstanden lossen gezamenlijk wel een probleem op. Bij de behandeling van de Wet op de parlementaire enquete en het ontwerp-Godefroi bleek al, dat
de in de standaard-interpretatie voorziene koppeling van de geheimhoudingsplicht
van ambtenaren aan het verschoningsrecht consequenties kan hebben, waarvan de
aanvaardbaarheid ter discussie kan worden gesteld. Het ligt iinmers niet altijd voor
de hand om ambtenaren. die er juist zijn om informatie te verzamelen en te verwerken, in rechte de mogelijkheid te geven die informatie voor zieh te houden. Wanneer
zij evenwel geen algemene geheimhoudingsplicht hebben, dan geven art. l*Mft BW
en - inmiddels - art. 163 Sv ook geen verschoningsrecht, hoe je ook over de betekenis
van die bepalingen denkt. De geheimhoudingsplicht is dan immers niet meer inherent
aan de beroepsmatige werkzaamheden. De uitzondering aan het slot van de bepaling
zorgt er dan voor dat de in een bijzondere regeling opgenomen geheimhoudingsplicht
niet alsnog tot het verschoningsrecht leidt. £ /////to /<» u>m/»('<//V;. maar loch zou het
iets anders lopen. Dat neemt niet weg dat de wrijving met de standaard-interpretatie
duidelijk begint te worden.
2.2. J. /7 Zie/7/beeyc/i<? Cowrow/ f/<V94>
Het even de kop opstekende idee dat ambtenaren geen geheimhoudingsplicht
zouden hebben als er geen uitdrukkelijke wetsbepaling in voorzag. was al wecr snel
vergeten. Dat speelde in ieder geval geen enkele rol toen een journalist van de Zierikzeesche Courant werd gegijzeld toen hij weigerde in een gercchtelijk vooronderzoek tegen een NN-verdachte van overtreding van art. 272 Sr als getuige te verklaren
van wie hij de informatie uit een geheime gemeenteraadsvergadering had gekregen.'"' Dat geeft weer aan hoe vanzelfsprekend het werd gcvonden om het woord
'ambt' uit dat artikel te assoeiören met ambtenaren.''"
Uit de gang van zaken is duidelijk dat men vond dat de betrokken journalist
geen beroep kon doen op het verschoningsrecht. Dat lag in de lijn van dc benadcring
van de in par. 2.2.3.6 besproken zaak. Journalisten zijn het daar nooit mee eens geweest en ook toen was er al sprake van enig activisme. Fen adres van de directeur"" De am. 23 en 24 Veiligheidswct van 20 juli I89S. Stbl. 137. zijn bijvoorbecld Icttcrlijk gelijk aan dc
ant. 20 en 21 Arbeidswet. Idem art. 105 en 106 Ongcvallcnwet 1901. Voor de verdere venprcidtng van dit
artikel in de wetgeving zic VAN DER DOES 1941. p. 299-301
'** I'll par. 3.3.3.2 blijkt dat er nu nog zo'n 20 geheimhoudingsplichten zijn met een uit/nndcring waarvan
de formulering rechLstreeks teruggevoerd kan worden op art 20 van de Arbeidswet van 18X9.
'" Voor het eerst in HR 29 november 1949, *./ 1950. 664 Zie ovcrigem par 3.5 3.2.
"* Dc affaire wordt hesproken in een rcdactioncel van het Weekblad van het Recht van 1894 (»f. 6585. p.
1).
"* Vgl. TAX 1905. p. 29-30.

51

VERSCHONINGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIV1ELE ZAKEN

uitgever aan de llde Kamer leidde tot een verslag van een kamercommissie. Hoewel
niet helemaal duidelijk is of hij daarop een beroep heeft gedaan gaat het verslag niettemin in op het verschoningsrecht voor Journalisten. De commissie merkt allereerst
op dat de literatuur op dit punt eensluidend is''"' en vervolgt dan: "In de rweede plaats
merkt de Commissie op, dat een journalist zieh in geen geval behoort te kunnen beroepen op eene verplichting tot geheimhouding van den naam van zijn zegsman, indicn hij door deze zaken is te weten gekomen, welke hij volgens de wet niet weten
mocht. (let beroep van journalist eischt geenszins het bewandelen van ongeoorloofde
wegen, en er bestaat dus ook geen enkele reden, waarom hij, zulk een weg inslaande,
op grond van zijn beroep aanspraak zou kunnen maken op ontheffing van eene verplichting, die als regel op ieder Staatsbürger rust."''*
De passage valt op doordat de commissie de vereisten voor een behoorlijke
berocpsuitoefening met het verse hon ingsrecht in verband brengt. Dit is de eerste keer
dat ook (een orgaan van) de wetgever er blijk van geeft van oordeel te zijn dat het
niet aankomt op grammatical uitleg van de wetstekst in samenhang met andere bepalingen (in dit geval was art. 66 Sv aan de orde). maar dat beoordeeld moet worden
in hocverrc het voor een beroepsuitoefening nodig is dat ook in rechte geen mededeling mag worden gedaan van toevertrouwde geheimen. Geleidelijk aan laat de invlocd van De Bosch Kcmper zieh gelden en wordt er gehinkt op twee gedachten.
2.2.3. M Pap/mwK/erzodt A/y </m/en e/z vt'rjcAon/'ngjrec/»/ (7S$ty/
We naderen de ontknoping, maar voordat het zover is dient eerst nog een ontwikkeling in kaart worden gebracht, die haar eerste afronding vond in een arrest van
de hoge raad over de relatie tussen het professionele verschoningsrecht enerzijds en
de uitoefening van strafvorderlijke bevoegdheden en andere dwangmiddelen ander/ijds.
Wie kennis neemt van de 19de-eeuwse juridische literatuur zal opvallen, hoe
zeer men gehecht was aan zijn vrijhcid en hoe vanzelfsprekend men het vond dat die
vrijhcid door de overheid volledig werd gerespecteerd. Alleen in het alleruiterste
geval mochten daarop eventueel inbreuken worden gemaakt. De wetgeving ademde
ook die steer van liberaliteit. waardoor enerzijds veel ongeregeld bleef maar men
ander/ijds gevrijwaard bleef van de bedilzuchtige overheid die alles beter weet en
alles wat buiten de regeltjes valt opeens heel ernstig vindt. Die overheid kwam pas
rond 1900 in actie.
Hen punt waarover in 1838 nauwelijks was nagedacht was de vraag of ook bij
anderen dan de beklaagde door de justitie onderzoek kon worden verricht. Art. 107
Sv, dat hundclde over het 'papieronderzoek' - zoals de kwestie destijds werd aange-

'** Mij is niet duidelijk waarop de commissie doclt. Met deze uitspraak wordt vermoedelijk tot uitdrukking gebracht dat in xerhundchngen over hel verschoningsrecht dc journalist nooit wordt genoemd. Besproken wordt de Journalist namclijk ook niet. BKI'IJN 1892. het omvangrijk-stc werk over het
verschoningsrecht tot dun toe. /cgt niels over Journalisten. TAK 1905 en THUSSEN 1405 noemen in dit
verband ook geen literatuur van \oor 18*4
'** If. 665*», p. I (18<>M. l-r is nog ccn naschrift van de redactie in W. 6668. p. I. maar daahn worden andere aspectcn van dc kwestie besproken.
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duid - verschaft geen duidelijkheid"™, en de daarop volgende artikelen konden ook
net zo goed alleen geschreven zijn voor onderzoek bij de beklaagden /elf. AI met al
kwam het ook zo weinig voor, dat de vraag in de literatuur wel aan de orde werd gesteld. maar men niet snel op de gedachte kwam om die in verband te brengen met de
geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van sommige beroepsbeoefenaren.*"'
Pas in 1881 had Mr. van Ketwich Verschuur. advocaat te Zwollc, de twijfelachtige eer een rechter-commissaris voor de deur van zijn kantoor te treffen, die
dreigde tot huiszoeking (papieronderzoek) te zullen overgaan als door hem niet de
brieven werden atgegeven die afkomstig waren van een persoon die werd verdacht
van het gebruik van een vals stuk. De advocaat was ziedend maar koos eieren voor
zijn geld, want hij kon zieh voor het aanzien van zijn praktijk de schände van een
huiszoeking natuurlijk niet permitteren. Zijn woede luchtte hij in het Weekblad van
het Recht""" en later in een adres aan de Ilde Kamer."'" Opvallend daarbij is dat zijn
woede uitsluitend het feit betreft dat hij. zelf niet verdachte, voonverp is geworden
van onderzoek. terwijl hij nergens zijn positie als advocaat ter sprake brengt.
Dat doet De Pinto wel in een reeks van drie redactionelc artikelen waarin hij
de kwestie bespreekt."'" Hij wijst natuurlijk op de inconsequence om de advocaat
enerzijds een verschoningsrecht toe te kennen, maar anderzijds tot huiszoeking bij
een advocaat over te gaan. Gelet op de belangen die met dit verschoningsrecht zijn
gemoeid - van de verdediging, maar ook van dc samenleving - schrijft hij dat dit "en
in en Aw/Ye« Nederland eene onbekende, eene ongehoorde zaak, eene zaak zonder
voorbeeld, eene zaak die veroordeeld wordt door de besten van on/.e sehrijver» over
strafvordering."""^ Meer erkenning kreeg Mr. Verschuur niet, want de minister van
justitie vond dat hij maar genoegen moest nemen met de wijziging van het Wetboek
van Strafvordering, die op enig moment zijn beslag zou krijgen, de ProcureurGeneraal bij de hoge raad zag geen reden voor het instellen van cassatie in het belang
der wer"* en de bij de zaak betrokken OvJ vond dat hij niet zo moeilijk moest
doen."*" Mr. Verschuur moest dus verder in de wetenschap niet alleen dat papieronderzoek bij derden geoorloofd was, maar dat dit ook kon plaats vinden bij verschoningsgerechtigde advocaten.
De wetenschap stört zieh op de kwestie van het strafrechtelijk onderzoek bij
derden en in 1888 vergadert de NJV over het onderwerp. De preadviseurs onderzoe*" Art. 107 Sv (1838): In alle gevallen eener huiszoeking. al had die zclfs plaats met verlof van de regtbank, zal het den regter-commissaris niet geoorloofd zijn geschritten, hocken en andere papieren tc ondcrzoeken of in beslag te nemen. zondar dat hij daartoe uildrukkclijk dcx>r de regt hank zij gemagtigd
LOKE 1866 hijvoorbeeld vindt wel dat niet bij een vadcr naar ccn brief mag worden gc/ocht die /ijn
criminele zoon hem heeft geschreven, maar zwijgt over het zocken bij advocaten, notamsen en andere
geheimhouders.
'"- In een ingezonden brief in Jf. 4741. p. 3 (1882) en in »f. 4786. p. 4 (1882).
*" Waarover H'. 4831. p. 3. bericht.
"" W. 4787, p. I; »f. 4788, p. I; »P. 4789. p. 1 (1882). Het in de/e alinea opgenomen citaat is uil het laaUle
artikel We hebben het inmiddels over A.A. de Pinto, de veel jongerc brocr van dc op 26 mci I87X ovcrlcden A. de Pinto.
"* Dat schreef hij decls met vooruitziende blik, want If. 6213, p. 3 (1892), maakt melding van ccn uilspraak van het Hof van Appel te Nancy van 5 mei 1892, waarin een door een KC gegeven last tot onderzoek in het kantoor van een advocaat om van zijn client gekregen stukken in beslag te nemen. onwettig
werd verklaard.
"*W. 4741.
* IT. 4843, p. 4.
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ken hoe een regeling zou moeten luiden en geven aan hoe de wetgever het zou moeten aanpakken.""* Intussen wil het met die wetgevende activiteit niet vlotten. In het
ontwerp-Godefroi uit 1863 was het probleem onder ogen gezien. Art. 31 kende een
verplichting tot uitlevering van stukken, ten aanzien waarvan "zij die uit hoofde van
hunnen stand, hun beroep of hun ambt tot geheimhouding zijn verplicht" zieh konden
verschonen. Indien de rechter-commissaris daar geen genoegen mee nam, kon volgens art. 39 van het ontwerp bij iedereen, dus ook bij geheimhouders, huiszoeking
volgen. Zoals gc/cgd werd dit ontwerp uiteindelijk ingetrokken (beten niet meer
ingediend) omdat men de herziening van het Wetboek van Strafrecht wilde afwachten. Die herziening leidde wel tot een aanpassing van het Wetboek van Strafvordering. maar die strekte zieh niet uit tot het papieronderzoek en de huiszoeking bij
dcrden.
Een strafzaak, waarin juist het üpenbaar Ministerie zieh opwierp als pleitbezorger van het verschoningsrecht, bracht enige duidelijkheid. Art. 47 van de Wet op
de Vcrmogensbelasting 1892 luidde:
Het is aan icder vcrboden om hetgecn hem uit hoofde van zijn hetzij tegenwoordig het/ij vroeger ambi, nopens den uunslug van een ingczctene in de/c belasting of diens
vermögen gcbleken of medegedeeld is, verder bekend te maken dan voor de uitoefening van /.ijn uniht gevorderd wordt.
In ccn procedure naar aanlciding van een diefstal van effecten die op zichzelf
niets van doen had met de belastingheffing. oordeelde de rechter-commissaris het
nodig te beschikken over twee aangiftes vermogensbelasting. De minister van finaneiön weigerde de afgiftc op grond van genoemd artikel. De geheimhoudingsplicht
stond aan afgifte in de weg. De RC vorderde daarop van de OvJ dat deze verlof tot
huiszoeking zou vragen bij dc rechtbank, wat deze weigerde op dezelfde grond. De
RC vroeg vervolgcns het verlof/elf. en verkreeg dit. De huiszoeking ging niet door,
omdut de OvJ vervolgens, nog steeds op dezelfde grond, weigerde daarbij aanwezig
te zijn.
De procureur-generaal voorziet zieh tegen de beschikking van de rechtbank
van cassatie in het belang der wet. De rechtbank had volgens hem het verlof niet mogen geven. gelet op de verplichting tot geheimhouding van genoemd art. 47. "Wat
wordt er op die wijze van het professioneel geheim bij art. 66 Strafvord. gesanctioneerd'.'". vraagt hij retorisch. De hoge raad was het eens met de procureur-generaal:
dat volgens het artikel zelf [art. 47 Wet op de Vermogensbelasting 1892, FF] de daarbij
opgelegde geheimhouding haar grens vindt daar waar de uitoefening van het ambt de
openbanng van het geheim vordert, doch dat overigens op de verplichting tot geheimhouding geen uit/.ondcring is gemaakt (...);
dat met dit alles onvcreenighaar is. dat de rechter zoo dikwijls als dit in het belang van
eenige straf/aak ruad/aam mocht zi|n - ook al is die zaak geheel vreemd aan de wet op
de vermogensbelasting • door huiszoeking en papieronderzoek op de kantoren der tot

** D. Simons. "PapierondcrziHrk in stral'/aken'. J.G. Patijn. •Papieronderzoek in stiafzaken'. preadviezen
voor do Ncdcrlandschc Junslemenx-niginj:. //.W«7mj.vn V/l /.V.V.V. p 281 -.12'' rcsp. 328-3<»8.
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geheimhouding verplichte ambtenaren, /.ich de stukken zou mögen verschaffen, w w
van de wetgever de openbaarmaking niel heeft gewild."""
Klare taal, die rechtstreeks toepasselijk is op andere geheimhouders. zoals ook
al blijkt uit het verband dat de procureur-generaal legde met art. 66 Sv. Als de wetgever niet heeft gewild, dat bepaalde geheimen openbaar worden gemaakt, dan is
daarmee onverenigbaar dat justitie zieh toch tot die geheimen door huis/ocking en
papieronderzoek toegang kan verschaffen. Daarmee zijn de kaartcn voorlopig geschud. ook al laat de nadere omlijning door de wetgever uiteindelijk op zieh wachten
tot 1926.*'" De praktijk redde zieh intussen door uiterst behoedzaam om te gaan met
huiszoekingen bij verschoningsgerechtigden.""
Het belang van het inzicht dat erkenning van een verschoningsreeht ook buiten het afleggen van getuigenverklaringen beperkingen voor het strafvorderlijk onderzoek met zieh brengt, is nauwelijks te onderschatten. IX' beperkingen die uit het
verschoningsreeht volgen voor het hören van getuigen stellen immers nauwelijks iets
voor. De wetgever van 1838 zag het helemaal niet zo siecht: getuigenbewijs is uiterst
onbetrouwbaar en is daarom slechts van beperkt belang. l:en getuige die niet wil praten, zal niet praten, welke dreigementen hem ook boven het hoold hangen. Zo'n getuige blijkt immers een heel speciaal, heel sclectief geheugen le hebben, dat hem op
cruciale momenten volledig in de steck laat. Kn de geloofwaardigheid van iedere
getuige gaat aan flarden als je die getuige met tussenpozen van een paar maanden
telkens over hetzelfde onderwerp hoort. Je krijgt dan even zoveel verschillende verklaringen die op essentiele punten van elkaar af blijken tc wijken. Kortom, aan die
paar getuigen is niet zo gek veel verloren, die kunnen wc best wel missen.
Een heel andere zaak is het als je niet meer bij die getuigen mag zocken, ze
niet meer mag tappen, hun brieven niet meer mag openen. Met die dwangmiddelen
wordt doorgaans keihard, objeetief, niet meer weg te poctsen bewijs verkregen.
Daarop krijgt het UM de veroordelingen die het zo nodig acht in hei belang van de
samenleving. Hoe meer de uitoefening van die dwangmiddelen wordt beperkt, hoc
somberder de strafrechtspleging ervoor Staat, en dan hebben we het nog niet eens
over het mogelijke misbruik dat het verschoningsreeht in dit verband in zieh sluit,
*" HR 19 november 1894. W. 6586. p. I. Het artikcl en het arrest worden besproken in H.W de Wilde.
'De verplichting tot geheimhouding in zake vcrmogensbclasting'. 7Y.V 1896. IX. p 313-326.
•'" In 1896 wordt een wetsontwerp ingediend dat bcoogdc de inbcslagncming. huiszocking cn hcl papicronder/oek nader te regelen (Xcimcr.ffuMfn // 1895-1896. B. 149), In het voorgcslclde art. l l l h wordt
bcpuald dat niet tot huis/oeking kan worden overgegaan "bij hen, die /ich wegens vcrpligtc geheimhouding. krachtens de hcpalingcn van art. 163, van het geven van getuigenis müden kunnen verschoonen"
Indien zij daartegen terecht hezwaar maken Het wetsontwerp werd zo bclangrijk gevonden dat alle kamerstukken achtereenvolgens integraal in het Weekblad van het Recht worden gepubliceerd (»f. 6798. p. I; W.
6799, p. 2; ff. 6898. p. I; W. 6929, p. I). Besprekingcn zijn tc vinden in I). Simons. 'De voorgcstcldc
regeling van hei papieronderzoek'. Hiem;.«. J'errtf/ne/inj; w/n nj/i/rcixt'n f»/ </r At-nn/» vun /ie/ /'uW/t'A- en
/"rivou/ret-A/ 1896. p. 380-391. en S.M.S. de Ranit/, 'Papierondcrzock cn uillcvcnngiplichl, een anlwoord
aan Mr. D. Simons", 7"nem;.v. Kerru/ne/injj van A//ura>ft'n /»/ Je /UWIM v«n At'/ /'u/i/it'il- en /V/vuu/rw/r/
1897. p. 88-104. Niettemin wordl hcl wetsonlwerp bij missive van 16 September 1897 ingclrokkcn. De
kwestie koml pas weer aan de orde als de Staalscommissic-Ort in 1910 aan het werk wordl gczel en wordt
dan tot een (goed) cinde gebracht.
"" In H.D.. 'De Nederlandsche rechter en huiszoeking bij advocaten". /(«AY/cü/enWuJ 1921. p 188-194.
worden instemmend beschikkingen van Rb Assen en Hol Lecuwardcn gccilcerd, die wcigerden een vcrlof
te geven omdat er nog andere wegen open stonden.
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door de geheimhouder te gebruiken als onaantastbare overslagplaats voor criminele
geld-, goederen- en informatiestromen. Als men zieh die consequentie realiseert, is
het zaak snel paal en perk te stellen aan de woekerende uitwassen die het in algemene
termen geformuleerde verschoningsrecht maar al te snel in het leven kan roepen.
2.2. J.
Of de implicaties van een dergelijke beslissing door iedereen even scherp
werden door/ien, is maar de vraag. De civielrechtelijke wetgever koestert zijn verschoningsrecht in elk gcval nog steeds als een rüstig bezit als er rond de eeuwwisseling gedacht wordt over de herziening van het bewijsrecht. Het zat velen al een tijd"'"
dwars dat partijen in de bewijslevering aan alle kanten beperkt werden, met name als
het ging om getuigen. Getuigenbewijs was immers uitgesloten bij zaken met een belang boven de f 300,- en in die gevallen waarin een akte voorhanden was. Daarnaast
waren sommigc getuigen onbekwaam", konden weer anderen zieh verschonen en
kon nagenocg iedere getuige gewraakt worden. Van de weeromstuit raakte de 'vrije
bewijsthcoric' in zwang, die in zijn puurste vorm inhield dat geen enkele beperkende
rcgel mocht worden gegeven en het maar aan de rechter moest worden overgelaten,
wat hij van het voorgedragen bewijs kon maken.
Dczc vrije bewijstheorie was in wezen de leidraad voor het wetsontwerp dat
in 1903 aan het parlement werd aangeboden en naar de toenmalige minister van justitic het ontwcrp-l.oeff wordt genoemd."''' Ten aanzien van het getuigenbewijs werd
voorgesteld alle beperkingen te laten vervallen, aangevuld door een bepaling (art.
1934) die de rechter voorschreef waarop hij bij de waardering van de getuigenverklaringen moest leiten. De onhekwaamheid van getuigen en de mogelijkheid tot wraking
vcrvielen. 1 let verschoningsrecht werd gehandhaafd.
Het professioncle verschoningsrecht was opgenomen in art. 1931 en viel uitcen in twee delen. Het eerste onderdeel van lid 1 zag op de ambten, het tweede onderdeel op de "stand, beroep of betrekking." Op wat in de memorie van toelichting
op dit punt wordt opgemerkt, valt zo hier en daar wel wat af te dingen. Opmerking
verdient evenwel, dat de ontwerper van de regeling steh met dit laatste artikelonderdeel de/elfde personen als bedoeld in geldende art. 1946 lid 2 sub 3° BW te hebben
weergegeven' * met de woorden:
Van het afleggen van getuigenis of het beantwoorden van bepaalde vragen kunnen zieh
verschonen: (...)

"' AI in 1879 was er cen NJ V-vergadcring aan het onderwerp gewijd.
"" In dil bock wordt overeenkomstig de door de destijdsc wetgever in art. 1947 BW gebezigde terminologie Meeds het woord 'onbekwaam' gebruikt. ook al is daar kntiek op (STKIN 1970. p. 341). DH PINTO
I8<8, p. 494. legt hoartijn uit waarom de/c termen /ijn geko/en. De onbevoegde getuigen mögen namelijk
in geen enkele /aak worden gehoord. cn de onbckwamc alleen in bepaalde zaken athankelijk van hun
rclutie tot partijen. Dat is een hcldcr onderscheid en ik kan niet inzien waarom de term 'onbekwaam' daar
niet bij /ou passen OPAX)MFR 1904. p. 9|, noemt de discussie "logomachie". en daar moeten we het
maar hij laten.
•'" A'iimt-r.triiUfM // 1903-I904. B. 170. Commenlaren op het wetsontwerp. die overigens over het verschoningsrecht niets /eggen, ziin tc vinden in H'. 7966. p. |. cn W. 7%8, p. 1.
'" Jv'.im.rvmA*,« // 190J-I904. H I ">(). p }<v
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2. zij, wier stand, beroep of betrekking medebracht, dat ic hunncr kcnnis kondcn komen zaken, waaromtrent degenen, die hurt die /aken hebben medcgcdccld, of die hen
in de gelegenheid hebben gesteld die zaken te leeren kennen, mochten vertrouwen, dal
zij zieh tot geheimhouding verplicht zouden achten, ten aanzien van hetgeen hun op die
wijze bekend geworden is.

Het wetsontwerp is in een commissie besproken. waania nog ecu mondcling
overleg plaats heeft gevonden. Tot behandeling in de kamer is het nooit gekoincn.
Uit het verslag van het commissiestandpunt en het mondeling overleg'" blijkt dat
tegen de geciteerde bepaling geen bezwaren bestaan."' Dit is van belang, omdat in
die bepaling geen spoor is te vinden van de opvatting, dat het bij het professionele
verschoningsrecht van art. 1946 BW zou moeten gaan om in beperkte /in op te vatten
vertrouwensberoepen. Het lijkt er daarom veeleer op, dat de wetgever nog steeds een
breed scala van beroepen voor ogen stond, waarin een situatie kan ontstaan waarin
beide betrokkenen geheimhouding van ter kennis gekomen gegevens vanzelfsprekend vinden. De omschrijving past immers evengoed op de bankier en de journalist
als op de dominee en de notaris.
2.75.20 M/K-vergüK/er/ng /905 (7905J
Het laatste"" ijkpunt vöör de apotheose vormt de vergadering van de Ncderlandsche Juristen-Vereeniging van 1905. Voor de tweede zitting stond het ambts- en
beroepsgeheim op het programma. De twee preadviezen geven een inzicht in de wijze waarop over ambts- en beroepsgeheim en de verhouding daarvan tot het versehoningsrecht werd gedacht.
De eerste preadviseur, substituut-officier van justitie Tak, lijkt een rechtstreeks verband te zien. "Lijkt", want erg expliciet gaat hij niet op de vraag in. Voor
hem zien de "ambten" van art. 272 Sr op de ambtenaren cn de notaris (dus iedereen
die aan de overheid verbunden is, waartoe hij kennelijk ook de rechters rekent) cn
daarnaast zijn er de "beroepen", die alleen betrekking hebben op de vertrouwensberoepen. Daartoe rekent hij de advocaten (eventueel de procureurs), de geestelijken en
de geneeskundigen, en wellicht nog anderen''", waarbij hij de Journalisten niet uitsluit."" Uit niets blijkt dat hij een van hen wil uitzonderen van het verschoningsrecht;
kennelijk komt dit aan allen toe. Het is een oppervlakkig stuk, vol met geCxalteerde
taal over de verhevenheid der ambten en vertrouwensberoepen"', die schril afsteekt
tegen het griezelige zinnetje waaruit blijkt dat de preadviseur het tot zijn vererend

1907-1908. B. 34. nr. 1.

Dit gold ook de rest van het wetsontwerp. Volgcns een spreker tijdcm de NJV-vergadcring van 1905
(Handclingen NJV 1905. p. 137) waren het de tussenkomende verkiezingen. die »ncllc afronding verhinderd hadden.
' " In de tijd. in de volgende paragraaf zal nog worden ingegaan op het geval van I>r van Tusjcnbrock. dat
zieh een paar jaar eerder afspeelde.
*" Blijkens de opsomming op pag. 60 laat hij dit open (TAK 1905, p. 60).
°°TAK 1905. p. 33.
"En naast de edele beroepen van geestelijke en advoeaat troont, in heilig verbond. de genccshccr", if
ongevecTdetoonvanhetheleprcadvies(TAK 1905. p. 54).
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mandaat rekent om een echtpaar dat lelijke dingen doet "uit te roeien.""" We schieten er dus niet veel mee op, maar kunnen wel met zekerheid zeggen dat de auteur
een reductie van de professioneel verschoningsgerechtigden tot die beroepen, die in
het algemeen belang vrijgesteld moeten worden van de plicht te getuigen, niet voorstaat.
De tweede preadviseur, voorzitter van de Raad van Beroep te Haarlem Thijssen, heeft zieh blijvend impopulair gemaakt door te bepleiten dat op het beroeps- en
ambtsgehcim geen enkcle uitzondering mag worden gemaakt."' In dat verband
wordt altijd en door iedereen het zinnetjc "Le secret est absolu, ou il n'est pas" aangchaald, waarvan Thijssen de juistheid onderschrijft. Intussen is er geen auteur te
vinden die het met Thijssen eens is.""" Thijssen behandelt eerst de beroepsgeheimen wat hij zonder uitputtend te willen zijn beperkt tot de geestelijke, de advoeaat en de
arts - en daarna de ambtsgeheimen, waarbij ook de notaris ter sprake komt. Bij de
bcspreking van het verschon ingsrecht brengt hij nergens expliciet een beperking aan;
hij refercert integendcel veclvuldig aan art. 272 Sr."* Uit zijn herhaalde gebruik van
het woord 'vertrouwenspcrsoon' zou kunnen worden afgeleid dat hij niet alle gehcimhouders over een kam zou willen scheren, maar dat woord blijkt voor hem synonicm te zijn met een persoon die op grond van art. 272 Sr een geheim niet mag
sehenden.'"'' Ook voor hem geldt derhalve, dat hij het verschoningsrecht nog zo verstaat. dat dit tockomt aan al diegenen voor wie een strafrechtelijke verplichting tot
geheimhouding geldt.
Met andere woorden. beiden zitten nog vast aan de standaard-interpretatie.
Tijdens de vergadering zelf ziet Van Hamel het licht. Hij is er zeit" een beetje verbaasd over, want hij geeft toe bij het opstellen van de vraagpunten nog te hebben
gedwaald. Hij verwijt de preadviseurs twee vraagstukken te hebben vermengd, die
zijns inziens gescheiden moeten blijven. namelijk dat van de geheimhoudingsplicht
en dat van het verschoningsrecht. "Mijns inziens", zo vervolgt hij. "hebben die twee
oiulmielen niets met elkandcr te maken; met andere woorden het verschoningsrecht
steunt niet op de stralhaarhcid der schending van het geheim. (...) Ik kan bijvoorbeeld
begrijpen dat men de strafbaarstelling van schennis van beroepsgeheimen ten aanzien
van andere personen verlangt dan aan wie het recht gegeven wordt om zieh te verschonen van het geven van getuigenis. (...) Het recht zieh te beroepen op het beroepsgeheim tegenover de getuigenisplicht, geeft geen vrijbrief, om wanneer men
van dat verschoningsrecht geen gebruik maakt, alles te zeggen wat voor de mond
komt. (...) Zal een bcroepsgeheim rechtens erkend worden tegenover andere rechten
en plichten. dan moot het gefundeerd zijn op het algemeen belang.""'
Als gekeken wordt naar de latere ontwikkelingen slaat Van Hamel de spijker
op zijn kop. Stratrechtelijke geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht worden
door hem uit elkaar getrokken. waarbij het laatste moet zijn gebaseerd op het alge••" TAK 1905. p. 64; we moeten met ecrbied over hem spreken. want hij heeft het nog gebracht tot PG bij
do I IK Dal hij ook toen niets /ag in rechten van verdachten blijkt bijvoorbceld uit zijn twee ingezonden
bricvcnin » 10224. p. 4 (1918).
"'TtlUSSI-N 1905. p. 90.
'•' In par. 3.4.2 /al hierover rnecr worden gc/egd
"* TIIIJSSI-N 1905. p 87 e.v.
""TIIUSSKN 1905. p. 87
- Handelingen NJV 1905. p. 140. 141. 142. 143
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meen belang. We zijn eindelijk weer terug bij De Bosch Kemper. maar toch een stapje hoger dan in het begin."" De Bosch Kemper was immers uiteindelijk tot do slotsom gekomen dat de wetgever zieh had vergist en er in de wet een verpliehting inoest
worden opgenomen om zieh op het verschoningsrecht te beroepen. Anders zou volgens hem de geheimhoudingsplicht worden gesehonden."" Van Hamel acht het een
en met het ander verenigbaar, ook al sluit hij niet uit dat het atleggen van ecu verklaring zonder gebruik te maken van het verschoningsrecht schending van een geheimhoudingsplicht kan opleveren.
Het is niet gezegd dat de vergadering meteen stond te juichen. Simons was het
niet met Van Hamel eens en wilde liever geen onderscheid maken.'"' Ter Spill kon
zieh verenigen met de gedachte maar zag als grondslag voor het verschoningsrecht
juist het "individueel eergevoel, de zedelijke overtuiging van niet te mögen openbaren wat u is toevertrouwd""'. terwijl de strafbepaling juist was gebaseerd op hot algemeen belang."'" Preadviseur Tak wilde in ieder geval erkennen dat er een verschil
is in rechtsgrond. maar vond dat de rechtsgrond voor het verschoningsrecht uitgebreider is dan die van de geheimhoudingsplicht."" Preadviseur Thijssen tenslotte had
zoveel klappen te verduren gekregen" ^, dat hij vergat het punt tc bespreken. 1 lelaas
kan niet gezegd worden dat hier de leden van de hoge raad die kwamen tot het hicronder te bespreken Liefdehuisarrest uit 1913 him gezamenlijke denkheeld moeten
hebben ontwikkeld, want slechts een van de leden van de desbctreflende kamer was
ook op de vergadering aanwezig.""
Niettemin betreft het een inzicht dat op dat moment meer en meer veld begon
te winnen. In hetzelfde jaar schreef Noyon immers in zijn handboek: "Men wachte
zieh te dezen opzichte voor eene verwarring van den plicht tot zwijgen met de bevoegdheid tot zwijgen die bestaat voor hen die geroepen zijn getuigenis af te loggen.
Die bevoegdheid berust wel op het vertrouwen dat voor de richtige uitocfening van
sommige ambten en beroepen noodzakelijk is, en heeft daarom ook ruimere grenzen.
Maar zij heeft dan ook niets te maken met den hier bedoelde plicht tot zwijgen; die
zwijgen mag, mag ook spreken, maar dat mag niet hij die zwijgen moet." "' Ten aanzien van de verhouding tussen plicht enerzijds en bevoegdheid anderzijds zijn Van
Hamel en Noyon het met elkaar eens. Van Hamel giet daar alleen nog het algemeenbelangsausje van De Bosch Kemper overheen, dat voor de latere ontwikkelingen zo
bepalend zou zijn.

""* Dit schrijf ik zonder voor neo-Hegeliaan uitgcmaakt te willen worden.
"* DE BOSCH KEMPER 1847. p. 419.
-•"' Handelingen NJV 1905. p. 162.
-" Handelingen NJV 1905. p. 164.
•'• Handclingen NJV 1905. p. 170.
"' Handelingen NJV 1905. p. 174.
*" "Zeker wel de hevigstc slagen waren gericht tegen mijn hoofd". klaagt hij (llandelingen NJV 1905, p.
178).
"" Mr. A.M.B. Hanlo. Niet familie in de rechte lijn van.
"* NOYON 1905. p. 51.
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Vlak voordat de 19de eeuw definitief in oorlogsgeweld ten onder ging,
mocht de hoge raad voor het eerst sinds de invoering van de wetboeken in 1838 een
inhoudclijke uitspraak doen over de omvang van het verschoningsrecht. Inzet was het
verschoningsrecht van de geneeskundige, die we hiervoor nog niet zijn tegengekomen. De Bosch Kemper was voorspelbaar zuinig.*" Geneeskundigen komen bij de
bewijslevering in veel zaken goed van pas, dus het wekt geen verbazing dat hij niet
kon inzien waarom verondersteld moest worden dat de wetgever ook geneeskundigen
op het oog had gchad. Bovendien kon hij wijzen op de door geneeskundigen afgelegde ccd, die ook tocn al inhicld dat de plicht tot geheimhouding ophield zodra in rechte een vcrklaring moest worden afgelcgd.
Die eed luidde vanaf 1878, zonder wezenlijk van zijn voorgangers af te wijken, krachtens art. 25 van de Wet van 25 december 1878, Stbl. 222:
Ik /weer (bclool) dal ik de gences-, heel- en verloskunst volgens de daarop wettelijk
vastgesteldc hepulingen, naar mijn beste weten en vermögen zal uitoefenen en dat ik
aan niemand /aI openbaren wat in die uitoefening als geheim mij is toevertrouwd of te
mijner kennis is gckomen, ten/ij mijnc vcrklaring als getuige of deskundige in rechten
gevorderd of ik andcrszins tot het geven van mcdedcclingen door de Wet verplicht
wordc.
Begrijpelijkcrwijs worstelden met name de geneeskundigen zelf (anders dan
de aövocaten en notunssen geen Juristen) met de vraag wai er nu precies van lien
werd verwacht. In 1876 verschijnt al een soort wanhoopskreet van een genees-, heelen verloskundige in het Weekblad van het Regt, maar zijn verzoek aan de juridische
lczers van dat blad om hem uit dc brand te helpen krijgt geen respons."™ Rond 1890
versehenen kort achter elkaar drie proefschriften over het onderwerp"''*, wat illustreert hoezeer de kwestic dc gemoederen toen bezig was gaan houden.
De wetgever was er toen ook nog niet uit. Bij de vaststelling van het nieuwe
Wctboek van Strafrecht werd een regeling opgenomen voor het tweegevecht. In art.
15ft lid 1 Sr wordt bepaald dat de daarbij aanwezige artsen niet strafbaar zijn. In de
memoric van toelichting wordt dit onder nicer gemotiveerd door een verwijzing naar
dc uungitU'plicht van het toenmalige art. 14 Sv.*"*" Volgens het tweede lid van die
hcpMlin;' uold die aangifteplicht niet voor de verschoningsgerechtigden van art. 65 lid
2 en j S\, kort gezegd de verwanten en de geheimhouders. Kennelijk meende de
'" DF BOSCH KFMPFR 1840. p. 488
•'" Weisenborn, geneev. heel- en verloskundige. 'Ingezonden brier, »F. 3952, p. 4 (1876). De eed is op dat
moment nog gcrcgcld in art. 12 van de Wet regelende de voorwaarden ter verkrijging der bevoegdheid van
geneeskundige De autcur vraagt /ich at welk geheim wordt bedoeld in de artseneed (zijn er geheime
/.icktcn.'). wie bepaalt ot er een geheim is en hoe het met moet met het door de patient geuite voomemen
tot het plegei\ van een misdrijl'.
•'" A. Alctrino. /•.VMIXV /v.\vA<JUMi>ij,vn over </t-n / v / w / v m / <fcr artet-n, diss. Amsterdam. Amsterdam
188»), besproken door IV Simons. 7Vmi.v 1884. p. 386-395; J.N.J.F.. Thijssen. Wrt grAt'im von <ATI mt-Ji1-u.v, diss. leiden IX*>0. met een door hem /ell'geschreven naschritt in J.N.J.K. Thijssen. "Naschrill op mijn
proet'schriM: "Mel geheim van den medicus'". A S 1891. V. p. 363-366, welk naschritt geen enkele promovendus mag le/en die bang is dat /ijn promotie in een horrorfilm ontaardt: M.C. de Vries van Heyst A/og
irtjr «nvr Mf x'f'ii'«"-'!*«"«''*; K»"/KVW, diss. Leiden. Leiden 1891.
**
// 1878-1879, 110, nr. 3 (MvT). p. 92.
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wetgever toen nog. dat de artsen niet tot die verschoningsgerechtigde geheimhouders
konden worden gerekend.
Het probleem heeft ook het in wezen mooiste artikel over het verschoningsrecht opgeleverd uit de hele periode van 1838 tot 1913, niet geschreven door een
jurist, maar door een arts. Dr. Catharine van Tussenbroek. Zij wordt eerst door een
inspecteur van politic later door de officier van justitie. verzocht oni inlichtingen te
verstrekken over een patiente. Haar beroepseed indachtig nam zij aan wet een verklaring te moeten afleggen, maar zekerheidshalve vroeg zij de OvJ hoe die erovcr dacht.
Deze meende dat zij zieh kon verschonen, waarop Dr. van Tussenbroek besloot te
zwijgen. Dat hield zij ook vol bij de rechter-commissaris. hoezeer die haar, een andere opvatting toegedaan zijnde. ook voorhield dat zij riskeerde hierom te worden gegijzeld. Van die rechter-commissaris vernam zij vervolgens niets meer. maar ze
besloot wel om uit te zoeken hoe het zat, nu zelfs bevriende Juristen haar geen uitsluitsel konden geven. Haar bevindingen heeft zij neergelegd in een artikel"'", dat op
de Juristen zoveel indruk maakte dat Van Hamel tijdens de vijfde vergadering van de
in 1910 ingestelde Staatscommissie-Ort er nog simpelweg aan kon refereren als "het
geval van Dr. Catherine van Tussenbroek.""^
Uiteraard gaat zij eerst te rade bij de wettelijke bepalingen. Zij constatecrt
dan. dat het verschoningsrecht gekoppeld is aan een beroepsmatigc vcrplichting tot
geheimhouding. Die brengt haar bij art. 272 Sr, en voor haar is dan duidelijk dat de
geneeskundige beroep kan doen op het verschoningsrecht. Daarin wordt zij nog bcvestigd doordat de voorloper van art. 272 Sr, art. 378 van de Code Penal, dc artsen
expliciet vermeldt en ook in de buitenlandse litcratuur de artsen zonder nicer tot dc
verschoningsgerechtigden worden gerekend. Vervolgens wendt zij zieh tot "dc Ncderlandsche criminalisten" en constateert dan dat er twee diametraal tegenover clkaar
staande meningen zijn te vinden, waarbij noch de ene, noch de andere mening wordt
onderbouwd door bevestigende rechtspraak. Aan de ene kant Staat De Pinto, die in
1882 in zijn Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering schrijft:
De wet bepaalt zieh tot eene algemeene aanwijzing, zonder te treden in eene opsomming van personen, die tot geheimhouding verpligt zijn. Daartoc behooren in de eerste
plaats zij, die de wet zelve in art. 378 C.P. uitdrukkclijk, uil hoofdc van hun heroep, tot
geheimhouding verpligt, namehjk al de beoefenaren der geneeskunst, geneesheeren,
heelmeesters, apothekers en vroedvrouwen. Daartoe behooren verder nog de geestelijken van alle gezindten, de advokaten, procureurs en notarissen; en voorts sommige
ambtenaren, voor zoo verre hunne ambt of betrekking hen tot geheimhouding van
sommige zaken verpligt.''"
Van Tussenbroek merkt op dat deze uitspraak wel zo duidelijk is als men zieh
kan wensen; begrijpelijk, want aan alle kanten wordt houvast geboden en richting
gegeven/** Daarnaast stuit zij echter op De Bosch Kemper, wiens afwijzing van het
" ' VAN TUSSENBROEK 1898.
"'• LrNDENBERG 2002. Notulen 5de vergadering. p. 15.
•^'Geciteerd in VAN TUSSENBROEK 1898, p. 113.
"" Aan de civiele kant van het spectrum viel overigens ook te conslateren dal dc dominante opinie van die
tijd - de NJV-vergadering van 1905 moet nog komen - in feite uitging van de standaard-intcrpretalic Het
toonaangevende commentaar op het Burgcrlijk Wetboek van G. Diephuis is immcrs dc opvatting toegedaan, da! art. 1946 lid 2 sub 3" BW ziet op degenen die door wet of Verorderung tot geheimhouding zijn
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verschoningsrecht voor geneeskundigen zelfs voor haar lekenoog geen stand kan
houden. Het schijnbare conflict met de beroepseed lost zij dan op door deze zo uit te
leggen, dat deze wel - wanneer een verklaring in rechte wordt gevorderd - de plicht
tot gcheimhouding opheft. maar geen verplichting tot spreken in het leven roept. Het
is juist de regeling van het verschoningsrecht, die de arts in die situatie de keuze laat.
Dc vraag of de geneeskundige op zichzelf een beroep op het verschoningsrecht toekomt, werd intussen besiecht bij de totstandkoming van de Ongevallenwet
1901.'"" Art. 64 van die wet gaf enige bepalingen met betrekking tot een eventueel
door het bestuur van de Rijksverzekeringsbank in te stellen onderzoek naar de toedracht van een ongeval. Het artikel voorzag erin dat getuigen konden worden gehoord, welke getuigen verplicht werden om een verklaring af te leggen. In de Ilde
Kamer ontstond een discussie over de vraag in hoeverre ook geneeskundigen aan die
verplichting onderworpen konden worden. Op initiatief van het kamerlid Tydemann
is toen aan het tweede lid van art. 64 de zinsnede "behoudens het verschooningsrecht
bedocld bij het derde lid van art. 66 van het Wetboek van Strafvordering" toegevoegd."*'' Daarmce was boven iedere twijfel verheven dat de medicus zieh kon berocpen op het professioneel verschoningsrecht. maar bleef nog onduidelijk hoe ver
die bevoegdheid reikte.''"
Tegen deze achtergrond speelde zieh het geval af van de arts, die in de zomer
van 1911 in het I.iefdchuis te Eindhoven een jonge vrouw te behandelen kreeg. Enige
tijd na die hchandcling ontstond bij het Openbaar Ministerie het vermoeden dat deze
verband had gehouden met een daaraan voorafgegane vruchtafdrijving. De arts wordt
verplichl, en duamaast op alle vertrouwensberocpen (I)II-'PIIUIS 1874. p. 88-89. In de kern is d e « opvatl i n g o o k al Ic v i n d e n in ( i . D i e p h u i s . //<•/ .\'r</<T/(/n</\v/f ÄHrj,'i'r/i/* Ät*j»/. n<i<v/-</i' v » / j , w f / f \<;/t Ai7

flurjji'r-

///* llVrrWit. 9de decl. (ironingen 1855. p. 260-261). Diephuis /el zieh l a p . ook elegant af legen l)e
Bosch Keniper, overigens /ondcr de/c te noenien: "Kn dat hierdoor aan 's regters oordeel ccne ruimte is
gclalen. die on/ekerheid medchiengt en toi vcrschillcndc toepassing leiden kan. kan wel eene reden /ijn
om de bepaling der wet al te keuren. maar niel om hare strckking en werking te beperken binnen grcnz.cn.
die noch door hare woorden /ijn anngewe/en. noch van elders blijken bedoeld te /ijn." LAND 1894. p.
433. sluil ook min bij dc slandaard-inlerprelatie door te spreken van de "personen, die volgcns de wet tol
gcheimhouding verplichl /.ijn." Idem OIV(K)Ml-R 1904, p. 79, die dil /ells toekent aan ieder die vail
ondcr de aril. 272 en 27.1 Sr, maar dal kan ook strategic /ijn om /.ijn atVecr van hel verschoningsrechl tc
kunncn onderbouwen. Na hel l.icl'dehuis-arresl blijkt het iH)k nog even wennen le /.ijn. want ASSI-RANUMA 1915, p. 296-297, nocmt wel de nieuwc grondslag van het prol'essioncle verschoningsrecht, maar
lijkt niels te veränderen aan dc kcnnclijk aan dc standaard-inlerpretatie ontlecnde opsomming van gevallen.
"" Voor /over dat nog nodig was, want buiten IX" Bosch Kcmper verdedigde geen door mij gcraadpleegde
autcur de Stelling dal de geneeskundige /.ich niel kon beroepen op het verschoningsrechl.
' * /.ic 1' l'okker, (>nyi-vi<//i'mi v/ /VW/ cn ÄmiiywMvf mt7 </f KoninA/r/Ac Ät-Wu/rcn i-nr . Haarlem 1903.
Dccl Ongcvallcnwct. p 148. aanl. 6. Hicrover ook THUSSKN 1905. p. 130-131. Dat hierin inderdaad een
dctlniticvc erkenning van het verschoningsrechl van de geneesheer moct worden gezien vindt ook A C M .
Beukers, //<•( /v<fH'/>vx'i7Vim \v/n </«•« J J I ' I K V A W , diss. Amsterdam, Amsterdam 1915. instemmend wecraegeven in de reecnsic van S.J.M. van (ieuns. VAN ( i l - l ' N S 1916.
"' Juridische liter.iluur tussen 1901 en | 9 | 3 over die vraag: TAK 1905. p. 40-41; 'Het beroepsgeheim van
den mcdicus". M". 8296. p 4 (1905); Hei beroepsgeheim van den medicus". »f. 8338, p 4 (1906); Het
ocrocpsgchcim van den medicus". H' 8353. p 4 (1906); C'.J. Wijnacndts Krancken. Wt7 mn/i.w/if />erot7>.tfje/h/m. Haarlem |9<)6. 'Hel modische beroepsgeheim'. H'. 8345. p. 4 (1906); ü . W Bruinsma. 'Art. 5 der
Wet van I juni 1865 (Stbl. N ' 66) regelcndc de uitoelening der genceskunsf. 7"v\ 1907. XVIII. p. 167187; 'De arts in hcl stral'recht'. H\ 88(X). p. 4 (1909); Ci.W Bruinsrrui. 'De arts en zijn ambtsgeheim'. W.
8811. p 4 (|9()9) Ook in hot Nodorlands lijdschnt) voor Cieneeskunde verscheen een lange reeks artikeIcn. opgosomd bij I AK 1905. p. 48. en IH1JSS1 N 1905. p. 112-138. m.n. p. 133.
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als getuige opgerocpen bij de rechter-commissaris. maar weigert te verklaren met de
woorden: "Alles wat ik als medicus in deze zaak weet en hevonden heb. is mij naar
mijne meening in mijne hoedanigheid door mijne patiente als geheim toevertrouwd."
De rechtbank is van oordeel dat volgens de beroepseed de geheimhoudingsplicht
wijkt voor de verplichting een verklaring af te leggen. Of" dit het geval is, wordt bepaald door art. 66 Sv. Volgens dat art ike I moet het gaan oin een toevertrouwd geheim, als hoedanig de bevindingen van een arts niet kunnen gelden. De arts wordt
daarom gegijzeld."^*
Het Hof Den Bosch ziet het anders en laat de arts weer vrij."''" De zaak wordt
voorgelegd aan de hoge raad. maar wordt eerst om procesrechtelijke redenen gecasseerd en daama opnieuw beoordeeld door het Hof." " Tenslotte mag de hoge raad
eindelijk na al die jaren het verlossende woord spreken en uitmaken hoe het /it met
het verschoningsrecht in het algemeen en dat van geneeskundigen in het bij/onder.^'
Dat blijkt in zekere zin niet mee te vallen.""" De hoge raad stelt eerst vast dat het
antwoord niet kan worden gevonden in de beroepseed. omdat daarin een plicht wordt
opgelegd, terwijl het bij het verschoningsrecht om een bevoegdheid gaat. De hoge
raad gaat dan verder:
dat de vraag. hoever die laatste bevoegdheid reikt, ook daarom hare beantwoording niet
kan vinden in den door de geneeskundigen afgelegden eed. omdat. gehjk hei Hol niet
juistheid opmerkt, art. 66 eene «/gc/wir/if regeling be vat. krachtens welke het /oogenaamde verschooningsrecht toekomt aan onderscheiden categories van personell,
waaronder er zijn, als bijv(x>rbeeld de advoeaten. die geen eed van geheimhouding
hebben afgelegd;
dat. waar nu art. 66 geen onderscheid maakt, moet worden aangenomen. dat de verplichting tot geheimhouding waarvan dat art. spreekt. voor die onderscheiden categorie6n berust op dezelfdc gronden, zijnde voor elk harer de eigenaardige eischen van het
uitgeoefend beroep;
dat die eischen ten aanzien van het geneeskundige beroep medebrengen, dat een ieder,
die zieh of een der zijnen onder behandeling stelt van een geneesheer, er op kan rekenen, dat hetgeen deze bij die behandeling door mededeelingen van den /ieke /elf of te
zijnen behoeve gedaan of door eigen onder/oek omtrent zijn palic'nt te weten koml - al
hetwelk geacht moet worden den geneesheer als zoodanig te zijn toevertrouwd - geheim blijve, vermits alleen bij voldoening aan dien eisch kan worden voorkomen, dat
de zieken zelven of zij, die geroepen zijn voor hen te zorgen, uit vrces voor zijn openbaarheid zieh laten weerhouden geneeskundige hulp in te roepen en dus slechts dan het
doel van het aan geneeskundigen toekomende verschoningsrecht kan worden bereikt.

•" Rb s-Hertogenbosch 15 mei 1912, W. 9309, p. I. Een arts reageert op deze uitspraak in W. 9318, p. 4
(1912).
"* Hof's-Hertogenbosch 9 juli 1912. W. 9733. p. 2.
"° HR 16 decembcr 1912. <V7 1913. 308. W 9431, p. 1; Hof's-Hertogenbosch 27 januari 1913. /V7 1913,
172. »f. 9427. p. 2.
";ilR21 april 1913. Atf 1913.958 (Liefdehuis).
""'" Namelijk wanneer gekeken wordt naar de bcroepsheoefenaren die op grond van dit arrest het verschoningsrecht kunnen inrocpen. De reikwijdte van dat ver>choningsrecht voor de gclukkigcn is daarcntcgen
wel aanzicnlijk. VAN GEUNS 1916 schrijft daarom dat de HR te dien aanzien hceft gekozen voor de
ruime opvaning. In feite heeft de HR gekozen voor een zeer restrictievc uitleg van de verschoningsrechtelijke bepalingen.

VERSCHONINGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIVIELE ZAKEN

Over de deugdelijkheid van de redenering hoeven we het niet te hebben. De
redencring is natuurlijk ondeugdelijk. Het feit dat art. 66 Sv algemeen luidt, betekent
natuurlijk nog niet dat de verplichting tot geheimhouding voor de onderscheiden categorießn moet berusten op dezelfde gronden. Die algemeenheid kan immers net zo
goed worden gevonden in het bestaan van een geheimhoudingsplicht op zichzelf, in
welke zin het artikel, zoals in het voorgaande historisch overzicht is aangetoond, ook
altijd was vcrslaan. Ook vloeit uit de premisse van algemeenheid niet voort, dat die
gronden mocten worden gevonden in de "eigenaardige eisen van het uitgeoefend
beroep." Dat Staat niet in de wet en is door de wetgever ook later nooit naar voren
gebracht. Die gronden hadden bijvoorbeeld net zo goed kunnen worden gezocht in de
"eigenaardige verhouding van de beroepsbeoefenaar tot degene met wie hij beroepshalve een rclatie aangaat", om maar eens iets te noemen. Met andere woorden, de
hogc raad maakt hier een uitdrukkelijke keuze, die geen recht doet aan de tekst of
achtcrgrond van de bepaling, maar wel duidelijk maakt dat er van een verschoningsrecht slechts in een enkel geval sprake kan zijn.
Hoe bcpcrkl dc uitleg is kan nog worden afgeleid uit de laatste geciteerde alineu, die spec i tick over de geneeskundige gaat, maar waaraan een ruimere betekenis
tockomt. Analyse van de overweging geefl het volgende redeneerschema:
Patienten moeten kunnen rekenen op geheimhouding.
Want:
Alleen dan kan worden voorkomen dat de patient uit vrees voor openbaarmaking van
dc toevcrtrouwde geheimen afziet van het raadplegen van de arts.
Dus:
Slechts ikin kan het doel van het aan geneeskundigen toekomende verschoningsrecht
worden bcrcikt.
Het doel van het verschoningsrecht is derhalve te voorkomen dat de beroepsbeocfenaren uit vrees voor openbaarheid niet worden geraadpleegd in de ruimste zin
des woords. De eigenaardige eisen van het uitgeoefende beroep zien volgens de hoge
raad dus op do mogclijkhcid van een onbclemmerde uitoefening daarvan ten behoeve
van ecu ongchiiuicrdc toegang daartoe. Doorgctrokken naar andere beroepen betekent dat, dat het moet gaan om een beroep, dat «//cfn naar behoren kan worden uitgeoefend
indien geheimhouding onder alle omstandigheden door de
beroepsbeoefenaar kan worden gegarandeerd. Het valt te verwachten dat weinig beroepen die test kunnen doorstaan.
Aan zo'n criterium valt nog wel wat te schaven. en dat is sindsdien ook gebeurd. Het streven het beroep op het verschoningsrecht beperkt te houden komt immers nog niet echt tot zijn recht, wanneer bijvoorbeeld prostituees medewerking aan
justitie kunnen weigeren omdat "alleen bij voldoening aan dien eisch kan worden
voorkomen. dat de bchoeftigen zelven zieh laten weerhouden haar kundige hulp in te
roepen." Daarvoor is nog een algemeen-belangsausje nodig. In 1913 zal de hoge raad
daar, omdat het zo vanzelfsprekend was, niet bij stil hebben gestaan. maar later wordt
deze toevoeging wel expliciet vermeld. De beroepen in casu moeten dan beroepen
zijn, waarvan een onbeperkte toegankelijkheid in het algemeen belang wordt geacht.
'In het algemeen belang" natuurlijk in de zin van de op van ing daarover die blijkt uit
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de door de overheid gemaakte keuzes. De Bosch Kemper nocmde dat "het belang der
maatschappij": het is al gezegd. hij heeft volledig gelijk gekregen.
2.2.4 S/o/o/vnerttingen
Van de standaard-interpretatie is uiteindelijk niets over gebleven. Hoewel
deze aanvankelijk wetgeving. rechtspraak en literatuur domineerde. koos do hoge
raad uiteindelijk voor een interpretatie die nauw aansluit bij wat De Hosch Kemper in
1840 al bepleitte. Het is niet de bedoeling hier daarvoor een sluitende verklaring te
geven, maar het lijkt er sterk op dat die rechtspraak is geYnspireerd door de uit andere
beslissingen voortvloeiende belemmeringen die met name de strafrechtspleging zou
ondervinden bij het handhaven van de standaard-interpretatie.
Met het Liefdehuisarrest als onwankelbare basis heeft de hoge raad verder
gesleuteld aan de jurisprudentiöle uitwerking van het protessionele vcrschoningsrecht. Vanuit dat arrest kunnen de latere ontwikkelingen daarom worden verklaard.
Die jurisprudentiele uitwerking heeft de volgende, op het Liefdehuis-arrest terug te
voeren, kenmerken:
/> /it7

»vort/t'n /xyxiu/c/ < W /it*/ t/ot7 WJ» /«•/ /« /it'/ /t'vtvi

ne/ #aram/eren von dV on/>e/<vwwert/e /oe^a/ix /«/ f/ie />e, /en at/nz/en vow vt/e <//C on/w/tvw/wm/e /oe#rtn# w /i<7 <;/-

Dat sommigen zieh kunnen onttrekken aan de verplichting te gctuigen. mag
niet verder gaan dan het doel waarvoor de bevoegdheid gegeven is. Bepcrkingen op
de omvang van het verschoningsrecht - die overigens best beroepsspecifiek kunnen
zijn - zijn steeds vanuit dat doel te analyseren en te verklaren.
Dat heeft geleid tot het 'klassieke kwartet', de geestelijke, de arts, de advoeaat
en de notaris.'" Met veel moeite hebben sommigen zieh soms nog een plaatsje in
deze elite-club weten te verwerven, maar vaak was het lidmaatschap maar tijdclijk of
berustte het op een evidente vergissing. Par. 3.4.10 zal duidelijkhcid verschaffen.
Corollarium is overigens, dat ambtenaren geen professioneel verschoningsrecht toekomt op grond van de algemene regeling van art. 165 Rv of 218 Sv. In het geval van
ambtenaren moet steeds in een specifieke wettelijke bepaling het verschoningsrecht
zijn geregeld of besloten liggen.
II. Deybr/wM/er/ng van o"e we//e////fce />e/Ja/»'nge/J waar/n «c/ /?ro/ev.v/««t?/e ver•scnomngsrecA/ wort// ^rej^c/t/. /.v /tai/we/fyfa van Ac/ang, /enz// t/aarw/7 t'jrp//c/e/ zow A/y/ten t/a/ ae we/gever we/Aeww*/ cen rw/wicrc? o/
nee/? w///en /re/?en t/an
Het Liefdehuisarrest impliceert dat de tekst van de wet nauwelijks bcpalend
kan zijn voor de beoordeling van de omvang van het verschoningsrecht. Die tekst is
immers losgelaten en daarvoor zijn de door de hoge raad gestelde regels in de plaats
*" Hoe klassiek dit viertal is wordt besproken in par. 3.4.10.4.
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gekomen. Latere wetswijzigingen hebben geen afstand genomen van de in 1838 gekozen benadering. Termen als 'stand', 'beroep', 'ambt', 'betrekking' en 'wettige
betrekking', 'geheim' en 'toevertrouwen' hebben dus geen intrinsieke betekenis en
dienen hooguit als kapstok voor een aan andere gronden ontleende beslissing."^
In wetgeving en rechtspraak blijkt wel eens dat men toch nog hecht aan de
tekst van de wettelijke regeling, maar dat zijn maar schimmengevechten. De werkelijkheid - i.e. de rechtspraak van de hoge raad - is dat de tekst van de regeling er niet
toc doct. Die ontwikkeling heeft zijn hoogtepunt en ultieme bevestiging gevonden in
het uitroepen van het professionele verschoningsrecht tot een algemeen rechtsbeginsel, waarop ook een beroep kan worden gedaan als er geen bepaling is waarin dit
beginsel tot uitdrukking is gebracht.""
Alleen in het geval van een nieuw te treffen regeling zal de wetgever nog
kunncn pogen de hoge raad op andere gedachten te brengen door expliciet te overwegen dat het de hedocling is een afwijking ten opzichte van de bestaande jurisprudentic in het leven tc roepen. Die andere gedachten kan de rechter in theorie ook nog
ontlencn aan internationale overeenkomsten, die met zieh kunnen brengen dat categoricc'n van verschoningsgerechtigden mocten worden erkend die geen beroep uitoefenen dat tot de door het Nederlandse recht erkende verschoningsgerechtigde
beroepen behoort.
De wetswijziging van 1988 - toen art. 1946 BW opging in art. 191 Rv, thans
urt. 165 Rv - heeft in elk geval geen wijziging willen aanbrengen in de bestaande
situatie. Zulks blijkt immers niet uit de elders nog uitgebreid te bespreken wetsgeschiedenis en is overigens door de hoge raad bevestigd."^ De hier gemaakte opmerkingcn zijn hun gelding dus blijven behouden.
III.

//K//(VI

</c mw/k»«/ t'tvi am/er /V/cc

De naieve beschouwer zou kunnen menen dat in de regeling van het verschoningsrecht een zekere waarborg bcsloten ligt, die in verband zou kunnen worden gebracht met noties als 'rechtsstaat' en 'grondrechten'. In totalitaire staten is het
verschoningsrecht immers moeilijk denkbaar. De Nederlandse regeling is wat dat
betrcl\ echter verraderlijk. Wanneer er anders gedacht wordt over het algemeen belang, zouden inhoud en omvang van het verschoningsrecht wel eens mee kunnen
veranderen.
We hebben dus een - en nu klinkt het opeens heel positief - dynamisch verschoningsrecht. Die dynamiek lijkt op dit moment vooral een kant op te zijn gericht:
het wordt aldoor minder en niet meer.~' Het biedt in elk geval een goede verklaring
' " Dal heeft ook /ijn goedc kanten. warn de fantasie van Juristen slaat soms op hol. Ken hilarisch vooroeelil dal niet on\ermeld mag blijven is MARX 1931. die hei verNchoningsrechl /.elfs (ockcnl aan de
"vM/ii/ der oelbe/oekers." Overigens past hei niel de dr.uk le sicken met deze auteur. want hij heeft de
oorlog niet overleeld (\,/Ä l**4 45. p. .^21). hiKveer hij ook er hlijk van had gegeven m.i. besmet gedachtengoed te omannen (.V.//{ 1**J*5. 710: -|1X' nxhicrs in de/.e maaLschappij /.ijn gaan beselTen dat] hun taak
is. de vvot iliensirnur te maken aan de eisehen der in het volk levendc ethische bcginselen. die beginsclen
liefst iHik nog wat le verfijnen. maar /eker niel, om ze tc kort tc doen."
"'IIR I maart l>»85. V./ IH86. I ?.X (Notaris Maas).
' * HR -A november I<W(). V./ l«Wt, 7ft|, r.o. 3.2.
•'" / i e hierviver SPRDNK1N & IIRNHOUT 2003. »rt. 218, «am 19.
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voor het gemak waarmee het verschoningsrecht in sommige gevallen ter discussie
wordt gesteld."**

Recente voorbeelden: M. Veldt, 'Discussie over reikwijdte medisch beroepsgehcim stcekl de kop weer
op". /<</vuca/(.<n/>W 2000. p. 84-85; A.M. Korthals. "Verschoningsrecht nict absoluut', /Mvoca/e/iWuJ
2000. p. 866-868; A.K.H Klein Sprokkelhorst, Herijking van het fiscale verschoningsrecht'. 77/<&cfev/r
voor/orm<?W Ae/as///j£rei/i/ 2000. p. 4-12.
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Het verschoningsrecht naar positief recht
Het vorige hoofdstuk had wel iets weg van de geschiedenis van een sluipmoord, voorzichtig verklaard vanuit het waarborgen van zoveel mogelijk bronnen
van informatie voor politie en justitie. In strijd met de kennelijke bedoeling van wetgever en wetstekst - hier omschreven als de standaard-interpretatie - heeft de hoge
raad een kleine eeuw na invoering van de desbetrefTende bepalingen de verschoningsgerechtigden van (nu) art. 165 lid 2 sub b Rv beperkt tot een select gezelschap
van vertrouwenspersonen met buitensluiting van alle anderen op wie een geheimhoudingsplicht rust. Daarmee werd bereikt dat de uitoefening van strafvorderlijke
bevoegdheden zo min mogelijk werd belemmerd.
Moorden zorgt voor wanorde, en dat geldt zeker voor deze sluipmoord. Wanneer wetstekst en wetsinterpretatie uiteen gaan Ionen, verliest de rechter houvust en
neemt de kans op tegenstrijdige en ondoordachte uitspraken toe. Dat verklaart dat de
hoge raad op een gegeven moment orde op zaken is gaan stellen. Dat is niet een keer
gebeurd, maar vier keer. In vier verschallende arresten - elkaar opvolgend mel dc
regelmaat van Elfstedentochten"" - heeft de hoge raad uiteengezet hoe het nu zit met
het aan het verrichten van bepaalde werkzaamheden verbonden verschoningsrechl.
Op grond van die arresten kan, in samenhang met dc wettelijke bepalingen die
iets over het verschoningsrecht zeggen of daarvoor implicaties hebben, een indeling
in categories verschoningsgerechtigden worden gemaakt. In dit hoofdstuk zu I daarom eerst worden nagegaan welke categories verschoningsgerechtigden moetcn
worden onderscheiden. De daaruit voortvloeiende groepen gevallen zullen ieder afzonderlijk worden besproken. In de laatste paragraaf zal tenslottc worden nagegaan
in welke procedures de verschoningsrechtelijke regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing zijn.

3.1 Indeling in categories verschoningsgerechtigden
Art. 165 lid 2 sub a Rv noemt als eerste groep verschoningsgerechtigden bepaalde verwanten""' van een partij. De jurisprudentie heeft naar aanleiding daarvan
geen nadere categorieen verschoningsgerechtigden onderscheiden, zodat deze groep
afzonderlijk besproken kan worden in par. 3.2.
Ook het verschoningsrecht van art. 165 lid 3 Rv staat op zichzelf. In de loop
van de rechtsontwikkeling heeft geleidelijk aan het inzicht veld gewonnen, dat het
onjuist is een getuige te dwingen door het afleggen van een verklaring strafrechtelijk
bewijs te verschaffen tegen zichzelf of tegen personen uit zijn naaste omgeving."'''
Uiteindelijk is in deze gevallen ook een wettelijk verschoningsrecht aan de civielrechtelijke getuige toegekend. Ik noem dit het wemo-te«ef«n'e/'.yc7jort/w#vra./tf, omdat
*" Een in de jaren 60, twee in de jaren 80. £en in dc jaren 90.
"** De term "verwarnen' wordt hier kortheidshalve gebruikt als verzamelbegrip voor dc personen bcdocld
in art. 165 lid 2 sub a Rv of in vergelijkbare regelingen (zoals art. 217 Sv). Daaronder vallcn ook de echtgenoten en geregistreerdc partners alsmede de aanverwanten van de echtgenoten en geregistrecrde partners, dus helcmaal precies is dat niet.
""' Dit wordt wel samengevat met de term 'zelf-incriminalic'. maar uit de omschrijving blijkt al dat het ook
gaat om anderen dan de betrokkene zelf.
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het in wezen gaat om toepassing van het adagium "nemo tenetur contra se (ipsum)
prodere/edere."*" Par. 3.3 werkt deze categorie gevallen uit.
Voor het overige moet worden gekeken naar de jurisprudence van de hoge
raad. In het Gezinsvoogdarresr^ gaf de hoge raad voor het eerst in algemene bewoordingen aan in welke gevallen een beroep op het verschoningsrecht moet worden
gchonorecrd. De desbetreffende overweging luidt:
O. dat hcl middcl bcrust op de Stelling dat de gezinsvoogd behoort tot de personen die
uit hiM)fde van hun stand, beroep of wettige bctrekking de bij art. 1946, tweede lid, ondcr 3, ß.W. omschreven bevoegdhcid hebben zieh van het afleggen van getuigenis te
verschonen;
dal de/e Stelling slechts als juist kan worden aanvaard, indien:
het/ij (a) de taak van den gezinsvixigd valt te rekenen tot die, voor welker deugdelijke
vervulling het in het algemeen belang noodzakclijk is dat degene, aan wien in zijn
hocdanigheid geheimen /ijn ((K'vertrouwd. zieh ook in rechte van getuigenis dienaangaande kan verschonen, omdat hij door degenen die /ijn hulp zoeken, als vertrouwensman wordt benaderd en /ijn hulp, zulks in strijd met het algemeen belang, niet
/.ou worden ge/oeht. indien /ij die dc/.e bchocven niet de /.ekcrheid kunnen hebben dat
het geheim dat /ij hem toevcrtrouwen, ook tegenover den rechter zal worden bewaard,
hct/ij (b) enig bij/onder wctsvoorschrift is aan te wij/en, waaruit kan worden afgelcid
dat de wet aan den gezinsvoogd ecn recht van verschoning in den zin van genoemd art.
1946 heeft willen tockennen.

De hoge raad onderscheidt derhalve twee gevallen. In de eerste plaats zijn dat
de vertrouwenspersonen, die al volgens het Liefdehuisarrest"'*' de personen waren
waarop hot wcttclijk geregelde professionele verschoningsrecht het oog had. Anders
dan in laatstgenocmd arrest preciseert de hoge raad nu wel dat het verschoningsrecht
wordt tocgekend op grond van het algemeen belang dat is betrokken bij een ongestoordc bcrocpsuitoefening.""^ In de tweede plaats kan er volgens de hoge raad een
bijzotulcr wettclijk voorschrift zijn, waaraan het verschoningsrecht kan worden ontlecnd. Ik nocm dat de /«.•.v-.\y>i'<7<///'.v£mj//c7i.
De door de hoge raad in dit Gezinsvoogdarrest gekozen formulering kan tot
een misverstand leiden, dat hier al uit de weg moet worden geruimd. In de geciteerde
passage wordt twee maal gerefereerd aan art. 1946, lid 2, sub 3" BW als de bepaling
waarin het verschoningsrecht wordt gcregeld. Die verwijzing heeft echter geen andere functie dan te prcciseren op welke bevoegdheid c.q. welk recht precies wordt gedocld, numelijk het recht om als getuige ten overstaan van de rechter te weigeren een
verklaring af te leggen dan wel ecn vraag te beanrwoorden. Meer betekenis kan daar** Voor ecn onvcrwachic UK-passing van dit adagium op een konijn zie Ktr Rotterdam 18 tebruari 1936.
NJ 19.17, 147 l'en itin>r de poelicr verkocht konijn van t 2.24 /on een verborgen gebrck hebben gehad.
onul.ll hel met uien was gexoerd I'iseres had een schikkingsvoorstel algewczcn I)c kantonrcchtcr veronderslelde il.U ilat wel niet /ou /ijn gebeurd onder invloed van dc weerzin die was gewekt door het eten van
het konijn. want "nemo cogitur contra sc edere."
•""' IIR 23 juni 1961. VJ l<*>4. 170(0.e/insvoogd).
* ' H R 2 I april I<»I3. \./1«>13.958.
•"*' 1 let .ilgemeen belang als grondslag voor het verschoningsrecht werd door de HR voor het eerst met
zovcel «iH>i\lcn nuar vorcn geh;uld in MR 21 maul 1958. \ 7 I9S8. 213. maar lag in feite al beskMen in de
bcslissing \an hel I leldchuissirrest.
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aan niet worden toegekend, en met name niet dat er in de lex-specialisgevallen een
dubbele grondslag voor het verschoningsrecht zou best aan. Wanneer uit een bijzonder wettelijk voorschrift moet worden afgeleid dat er in een bepaald geval een verschoningsrecht bestaat. dan worden omvang en inhoud van dat verschoningsrecht
door dat wettelijk voorschrift bepaald. Alleen als dat wettelijk voorschrift zelf weer
verwijst naar de regeling voor de vertrouwenspersonen. komt die regeling weer in
beeld. Een andere opvatting zou in de eerste plaats tot onoplosbare wetsconflicten
leiden (welke regeling zou dan moeten voorgaan?) maar bovendien bij de intcrpretatie van een bepaling als art. 98 lid 1 Sv tot het gevolg leiden dat geen door/ocking
kan plaatsvinden bij een aanzienlijke groep geheimhouders. I-n het was er ullcmual
juist om begonnen om dat te voorkomen. Het lijkt er overigens op dat ook de hoge
raad dit wel eens uit het oog verliest of heeft verloren.'*
De eerste categorie van het Gezinsvoogdarrest zal onder de noemer van het
professionele verschoningsrecht worden besproken in par. 3.4. l)e lexspecialisgevallen komen aan de orde in par. 3.5.
Inhoudelijk werd de beslissing van het Gezinsvoogdarrest betrcurd. In een
uitgebreid betoog liet Hazewinkel-Suringa zien dat de uitkomst - geen verschoningsrecht voor de gezinsvoogd - gelet op de werkzaamheden van de gezinsvoogd en de
belangen die deze behariigt, moeilijk te rijmen valt met het wel aan andere vertrouwenspersonen toekomende verschoningsrecht. Omdat dit werk ook veel door anderen
dan ambtenaren wordt gedaan, kwam zij wel tot de conclusie dat allecn de wetgever
nog uitkomst zou kunnen bieden. Deze leken-gezinsvoogden konden immers niet
aanvoeren dat zij uit hoofde van hun ambt, beroep, stand of wettige betrckking tot
geheimhouding verplicht waren.""'
Die 'leemte' is vervolgens in de rechtspraak min of meer gedieht. In 1986
krijgt de hoge raad de gelegenheid om opnieuw in algemene termen aan te geven
welke groepen van verschoningsgerechtigden moeten worden onderscheiden. I)e
Amsterdamse gemeenteraadsleden Van der Stoel en Luijten hadden in de gemcenteraadsvergadering schriftelijke vragen gesteld over de door de gemeente Amsterdam
gesubsidieerde Stichting Happy Family, door welke stichting verschillende jongerencentra in stand werden gehouden. De gemeenteraadsleden bleken informatic te hebben verkregen die inhield dat binnen die jongerencentra werd aangezet tot prostitutie
en dat de stichting grote bedragen verdiende aan de handel in verdovende middelen.
De stichting wees deze aantijgingen resoluut van de hand en wilde een civielrechtelijke vordering insteilen tegen de zegslieden van de gemeenteraadsleden. In een voor"** Met name vlak na WO II kwam er een reeks arresten. die de indruk gaven dat de UK dc regcling van
het professionele verschoningsrecht ook wilde toepassen op de bijzondcre gcheimhoudingsplichten. I IK 29
novembcr 1949. A7 1950. 664. bracht de gehcimhoudingsplichl van een commies van dc Raad van Arbcid
in verband met art. 1946 lid 2 sub 3° BW. HR 26 juni 1953. ^ 7 1953. 562. deed dit m.b.t. art. 48 IX-viezenbesluit 1945. HR 3 mei 1956. /V7 1956, 297. schuift de bijzondere regcling van art. 102 Wet op de
Inkomstenbelasting 1914 en art. 1946 BW op een hoop en beschouwt die bepalingcn "in ondcrling verband naar hun inhoud en strekking." Dat is das echt onjuist. maar het gaat wel om voor het (ic/insvoogdarrest gegeven beslissingen. Hoe hardnekkig het misverstand kan zijn blijkt uit het Voorschrift
Informatieverstrekking 1993. dat met betrckking tot het fiscale verschoningsrecht in ondcrdcel 6.2.1 beween dat dit in Rv respectievelijk Sv te vinden is. Voor fiscaalrechtelijke uiLsprakcn waarin het verband
nog steeds wordt gelegd zie par. 3.5.3.10.
* ' HAZEWINKEL-SURINGA 1966. p. 236.
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lopig getuigenverhoor weigerden dezen een verklaring af te leggen, waarbij zij zieh
beriepen op het verschoningsrecht dat nun zou toekomen ten aanzien van al datgene
wat door hen in de gemeenteraadsvergadering werd gezegd en dat gebaseerd zou zijn
op de volstrekte vrijheid waarmee zij hun taak als volksvertegenwoordiger moesten
kunnen vervullen. De rechter-commissaris was het niet met hen eens, het hof wel. De
hoge raad geeft aan hoe de vraag of aan de gemeenteraadsleden in casu het verschoningsrecht moet worden toegekend moet worden beantwoord"'''':
Bij de beantwoording van die vraag moet worden vooropgesteld dat de gemeentewet
niet cen bcpaling bevat welke gemeenteraadsleden verplicht tot geheimhouding van al
hetgeen hun in die hoedanigheid is toevertrouwd. (...)
Wat nu belrell de vraag of een gemcenteraadslid ter zake van hetgeen hem, buiten gevallen als cvcnbcdoeld, als /odanig is toevertrouwd een verschoningsrecht toekomt,
geldt hct volgendc. Niet kan worden gezegd dat voor de funetie van lid van de raad
ener gemeente het verlenen van bij stand en advies aan individuele burgers wezenlijk is.
Hen gemeentcraadslid behoort daarom niet tot de beperkte kring van hulpverleners (HR
25 okt. I9K3. NJ 1984. 132) ofwel vertrouwenspersonen (HR 1 maart 1985, NJ 1986.
173) die uii dien hooldc tot geheimhouding verplicht en tot het zieh van het afleggen
van gctuigcms verschonen gerechtigd /.ijn.
Daarmede is evcnwel de vraag of aan gemeenteraadsleden een verschoningsrecht als
voormcld toekomt, niet defimlicf beslist. Niet uitgesloten is immers dat, ook al zijn
gcmeenteruadsleden met te beschouwen als vertrouwenspersonen, een analyse van hun
funetie in de siimenleving en een afweging van hct maatschappelijk belang dat in verband inet die funetie gediend is met toekenning van zulk een recht, tegenover het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, tot een bevestigende
beantwoording van die vraag zouden leiden.

In de cerste twee alinea's volgt de hoge raad het door het Gezinsvoogdarrest
gegeven schema en steh hij vast dat er geen lex-specialis- en geen professioneel verschoningsrecht is. Daar wordt evenwel nog een derde categorie aan toegevoegd, namelijk de categorie van degenen die een zodanige funetie in de samenleving
vervullen dat hct daarmee gediende maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het
belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt. Het gaat dus om een funetie,
waaraan in het algemeen het verschoningsrecht moet worden verbunden. Wanneer
dat zo is moet kennelijk aan de rechter worden overgelaten. Omdat het verschoningsrecht in het algemeen wordt toegekend, hebben we te maken met een afzonderlijke
categorie en niet met het - van de concrete vraag afhankelijke - incidentele verschoningsrecht dat hieronder nog zal worden besproken. In dit verband zal verder gemakshalve van het /Ya/>/?v Fam//»verÄcAon/>ig5recA/ worden gesproken.
In het Internationale Tinraadarresr*'' wordt de drieslag uit het Happy Familyarrest toegepast. De ABN wil de Staat aanspreken in verband met de door de bank
geledcn schade ten gevolge van de deconfiture van de Internationale Tinraad. Zowel
de amhtclijke als de niet-ambtclijke getuigen doen een beroep op het verschoningsrecht dat door het Hof wordt gehonoreerd. De hoge raad gaat na of uit een concrete
wetsbepaling hct verschoningsrecht kan worden afgeleid en kan de vraag of het gaat
** HR 7 novemher i m . A7 1987.457 (llapp> I amilyl.
*" HR 22 december 1<W». A7 I*W. 77«> Omemaiionaic Tinraad).
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om een vertrouwensberoep onbesproken laten. omdat die vraag niet aan de orde is
gesteld. Ten aanzien van het Happy Familyverschoningsrecht ovenveegt de hoge
raad:
3.5. (...) Overigens heeft het hofnicl miskend dat voor het uannemen van een verschoningsrecht als bedoeld in art. 191 tweede lid sub b Rv"" het bestaan van een geheimhoudingsplicht wel voorwaarde is (zoals het hof trouwens in zijn r.o. 2 terecht \ oorop
had gesteld). maar dat het enkele feit dat /ulk een plieht hcstaut. nog niet botekent dat
aan betrokkene zulk een recht tockomt. Of dat laatste het geval is. kan - behoudens indien de geheimhoudingsplicht is neergelegd in een wetsbepalmg uaarm tevens een
verschoningsrecht I igt besloten. hoedanig gcval, naar het hol kennchjk en I credit heel)
geoordeeld, zieh hier niet voordoet - slechts worden vastgesield door, /oals het hof het
in zijn r.o. 5 formuleerde, "afweging van de belangen waarop de verpliehting tot geheimhouding is gencht, tegen de zwaarwegende belangen die gemoeid /ijn met dc
waarheidsvinding in een burgerlijk proces".

De passage is opmerkelijk, omdat een nadere eis wordt gesteld, te weten dat er
ook sprake moet zijn van een geheimhoudingsplicht. Daarmcc is icts teruggenomen
ten opzichte van de aanvankelijk ruime forniulering, maar dat gaat wel ten koste van
de overzichtelijkheid. Kennelijk moeten we aannemen dat, ook als in de bij/.onderc
regeling geen verschoningsrecht besloten ligt, dit toch weer kan worden aanvaard na
een afweging van de belangen die de geheimhoudingsplicht beoogt te dienen enerzijds en die gemoeid zijn met de waarheidsvinding in rechte andcrzijds.
In het Vertrouwensartsarrest"" komt de hoge raad weer terug op deze kwestie.
Nu was de vraag aan de orde of een vertrouwensarts. bij wie gevallcn van scksucel
misbruik of kindermishandeling kunnen worden gemeld, verplicht kon worden om de
naam van de meider prijs te geven. Het hof had geweigerd aan de vertrouwensarts het
verschoningsrecht toe te kennen, maar had de zaak opgelost door hem toe te staan
vragen naar de identiteit van de meider niet te beantwoorden. Daarmee neemt dc arts
geen genoegen en hij gaat in cassatie. Na ecartering van de andere mogelijkheden
komt de hoge raad weer uit bij de strohalm van het Happy Familyverschoningsrecht
en overweegt daarover:
3.4 (...) Klaarblijkelijk en terecht heeft het Hof tot uitgangspunt genomen dat, gegeven
het gewicht van de belangen die gemoeid zijn met de waarheidsvinding in rechte, bij
stilzwijgen van de wet een functionele geheimhoudingsplicht en een daarop te baseren
verschoningsrecht uitsluitend kunnen worden aanvaard indien en voor /.over moet
worden aangenomen: (I °) dat met het effectief kunnen uitoefenen van het desbetreffende beroep zwaarwegende maatschappelijkc belangen zijn gemoeid; (2') dat de gerede mogelijkheid bestaat dat zonder het aanvaarden van de desbetreffende
geheimhoudingsplicht en het daarop te baseren verschoningsrecht deze laatste belangen aanmerkelijk zouden kunnen worden geschaad en (3^) dat voor dit laatste de belangen die gemoeid zijn met de waarheidsvinding in rechte, moeten wijken.
Toepassing van deze, een afweging in abstracto vergende maatstaf heeft het Hof tot de
- mede in verband met de voormelde bij het uitoefenen van het beroep van vcrtrou-

•™ Vanaf I januari 2002 art. 165 lid 2 sub b Rv.
™ HR lSoktober 1999,JVL/2001.42(Vertrouwensarts).
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wcnsaits BVA"'" betrokken belangen van derden - juiste slotsom gevoerd dat de vertrouwensarts BVA siecht» in /ovcrre een geheimhoudingsplicht en een daarop te basercn verschoningsrecht kunnen worden toegekend als nodig is om de anonimiteit van
niet-professionele mcldcrs te waarborgen.
Nu valt alles weer netjes op zijn plaats. In de eerste plaats maakt de hoge raad
duidelijk, dat er buiten deze restgroep niet nog andere gevallen zijn, waaraan ook het
verschoningsrecht moet worden toegekend. Daamaast blijkt dat het gaat om gevallen
waaraan buiten de wet om een geheimhoudingsplicht en een daarop gebaseerd verschoningsrecht moet worden toegekend. Dat maakt duidelijk dat de dubbele toets die
uit het Internationale Tinraadarrest leck te volgen niet de bedoeling is. De belangenafweging waarvan ook al sprake was in het Happy lamilyarrest moet blijkens het
Vcrtrouwensartsarrest in abstracto plaats vinden. Daarmee staat vast dat het niet gaat
om het incidentelc verschoningsrecht, omdat het daarbij juist draait om een belangenafweging in het concrete geval. Het enige wat op de overweging valt aan te merken is dat dc hogc raad onder 1" spreekt van een "beroep." Dat is ongelukkig, omdat
beter in navolging van het Happy Familyarrest gesproken kan worden van een functie. Dal drukt inuners beter uit dat het gaat om dc vervulling van een specifieke taak.
Zo is dc vcrtrouwensarts van beroep arts, maar hij vervult de funetie van vertrouwensarts. Hct gaat er dus om of de gegeven criteria van toepassing zijn op die functic, niet of/ij van toepassing zijn op zijn beroep.
Dc Happy Familygcvailcn worden verder besproken in par. 3.6.
Het sluitstuk van het uit wet en jurisprudence gevormde systeem wordt gevormd door wat ik het /m/V/cw/Wt' vtT.«7wM//j#.v/v<77f noem. De terughoudende jurisprudent ic van de hoge raad blijkt niet altijd even praktisch uit te vallen. Dezelfde
belangen die tot die terughoudendheid hadden geleid - de zo min mogelijk belemmerde waurhcidsvinding in strafzaken - konden cr wel eens toe leiden dat hct de
voorkeur verdiende om opsporingsambtenaren niet te dwingen op alle vragen antwoord te geven. Aanvankelijk buiten de wet om werd daarom door de hoge raad aan
de rechter de bevoegdheid tocgekend te bepalen dat sommige vragen onbeantwoord
mochten blijven. Vanat" 1988 kent deze bevoegdheid ook in civiele zaken een expliciete wettelijke grondslag. Kenmerkend is in ieder geval dat hantering van die bevoegdheid steeds afhangt van een belangenafweging in concreto.
Het incidentele verschoningsrecht wordt verder besproken in par. 3.7.
De paragrafen 3.2 t/m 3.7 bespreken dus ieder e"e"n van de categoriefn van
verschoningsgerechtigden. onderscheiden naar hun grondslagen. In overzicht:
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

I let verschoningsrecht van verwanten
I let nemo-teneturverschoningsrecht
I KM professionele verschoningsrecht
Hot lex-speeialisverschoningsrecht
Mot Mapp\ Family verschoningsrecht
Het incidentelc verschoningsrecht

' Buru VcrtrxHiwcnsartsen.
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Daarbij zal telkens een volledige analyse van de desbetreffende categoric
worden gegeven. Voor zover relevant worden daarbij de wetssystematische plaatsbepaling. ratio, aard. reikwijdte. kring van gerechtigden en beoordelingsmaatstaf uf/onderlijk besproken, naast de specifieke vragen die in dat geval worden opgeroepen. De
volgorde per paragraaf hangt af van het onderwerp en is dus niets steeds gelijk.
In par. 3.8 zal tenslotte worden nagegaan in welke procedures deze verschoningsrechtelijke regels moeten worden toegepast.

3.2 Het verschoningsrecht van venvanten
J.2. / D
Vanaf het eerste begin van de 'echte Nederlandse wetgeving' in 1838 weken
de regelingen voor het verschoningsrecht van anderen dan geheimhouders in het civiele recht en het strafrecht van elkaar af. De verschillende regdingen kendcn nuar
hun inhoud zelfs nauwelijks parallellen, omdat de kring van verschoningsgerechtigden niet gelijk was en in het strafrecht ook anderen dan verwarten werden aangewczen.*" Het zal dan ook niet verbazen dat er geen schrijver tc vinden is, die hecft
verdedigd dat de jurisprudentie op de "moeijen" en "broeders en zustcrs kinderen" om weer een voorbeeld te ontlenen aan de oorspronkelijke tekst van art. 188 Sv - ook
voor de civielrechtelijke regeling betekenis zou hebben. Dit geldt ook voor de procesrechtelijke jurisprudentie. Dat een verwarte zieh op grond van art. 217 Sv kan
verschonen van het beanrwoorden van bepaalde vragen, betekent nog niet dat dit ook
voor de verwarte getuigen in een civiele zaak geldt. Hetzelfde kan a fortiori worden
opgemerkt voor andere rechtsgebieden.
Dit ligt natuurlijk anders wanneer in een procesrechtelijke regeling voor het
horen van getuigen expliciet of impliciet wordt verwezen naar art. 165 lid 2 sub a
Rv*'\ in welk geval de uitleg van een dergelijke regeling interessant kan zijn voor de
toepassing van genoemd artikel. Dergelijke jurisprudentie is mij evenwel niet bekend.
J.2.2

voor

Ten aanzien van de professionele verschoningsgerechtigden is het een uitgemaakte zaak. dat de toekenning van het verschoningsrecht alleen maar zin heeft, indien personen uit de omgeving van de verschoningsgerechtigde eveneens een beroep
daarop kunnen doen (zie par. 3.4.4). Indien de assistente van de dokter, de secretaresse van de advoeaat, de notarisklerk en - maar dit ligt misschien gevoelig - de huishoudster van de pastoor wel zouden moeten verklaren wat hun werkgevers voor zieh
Zie art. 188 Sv (1838). dal ook de "aanbrengcrs. wier aangiften door de wet met geld beloond worden"
onder de verschoningsgerechtigden rekent.
Naar art. 165 lid 2 sub a Rv wordt verwezen door art. 8:33 lid 3 Awb (en via die bcpaling d<x>r dc artt.
36 en 37 Wet op de Raad van State. 18 en 22 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie en 17 en 21
Beroepswetlen art. 14 lid 3 Zaaizaad-en Plantgocdwet. Art. 18 Rijksoctrooiwet verwijst nog naar art. 191
lid 2 Rv. doordat de bcpaling niet is aangepast aan de wijziging van I januari 2002.
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mögen houden, zou er van het professioneel verschoningsrecht niet veel meer overblijven. Geldt dit nu bijvoorbeeld ook voor de secretaresse van de vader of de poetsvrouw van de moeder?
In het vcrleden zijn er herhaaldelijk gedachten in die richting geopperd, met
name wanneer het ging om huiszoeking bij verschoningsgerechtigde verwanten. Men
vond het bijvoorbeeld onjuist dat enerzijds een vader niet kon worden gedwongen
om zijn zoon te verraden, maar anderzijds een zieh onder die vader bevindende brief
waarin zijn zoon alles opbiecht, wel in beslag kon worden genomen."^ Ook in de
boezem van de wetgever leefden dergelijke gedachten. Toen in 1896 werd gepoogd
de huiszoeking en het papieronderzoek nadcr te regelen, werd in het voorlopig verslag gcvraagd waarom dc mogelijkheid tot huiszoeking bij bloed- en aanverwanten
niet werd bepcrkt.'™ Een bcter antwoord dan dat van de regering - dat ook voor het
afgelcidc vcrschoningsrccht volledig opgaat - kan nauwelijks worden gegeven: "De
bloed- en aanvcrwanten van den beklaagde (...) bij huiszoeking gelijk te stellen met
personen die tot geheimhouding verplicht zijn, en hen op dien grond, evenals van het
geven van getuigenis, in sommige gevallen van huiszoeking te verschoonen, komt
niet raadzaam voor en [wordt| door het stelsel onzer wet niet gevorderd. Bloed- en
aanvcrwanten zijn niet tot geheimhouding verplicht, maar worden niet tot het geven
van getuigenis tegen hunne naaste betrekkingen gedwongen, ter vermijding van gewetensstrijd en ter voorkoming van valsche eeden; maar dit zijn geen redenen om
hen te verschoonen van huiszoeking en papieronderzoek, wanneer dit in het belang
der justitie noodig wordt geoordeeld."""
Mot andere woorden. de ratio van het verschoningsrecht van verwanten brengt
met zieh dat dit en alleen betrekking heeft op de door de wet genoemde verwanten en
alleen ziet op het adeggen van een getuigenverklaring in rechte. De verdere omgeving van de betrokkene komt daarvoor niet in aanmerking, omdat de wetgever nu
eenmaal de grenzen van het respect voor gewetensnood op een bepaalde wijze heeft
getrokken.
J.2. J
Vanaf 1838 is het verschoningsrecht van verwanten onafgebroken geformuleerd als een bevoegdheid. Art. 1946 BW bepaalde is immers in de aanhef: "Nietteniin Ai/w/nvi zieh van het afleggen van getuigenis verschoonen...." De huidige
fornuilering van art. 165 Rv wijkt daar inhoudelijk niet van af: "Van deze verplichting Ar//i/ttvi zieh verschonen...." Blijkens de bewoordingen gaat het dus om een mogelijkheid, waarvan dc getuige /elf kan uitmaken of hij daar al dan niet gebruik van
maakt. l)e wetgever kan dit ook niet anders bedoeld hebben. want voor een getuige
die verplicht zou zijn zieh te verschonen en wiens verklaring dus niet werd gewenst,
gold de regeling van de onbekwaamheid van art. 1947 BW.
IX* enige begrenzing ten aanzien van het gebruik van die bevoegdheid kan
daarom gevonden worden in de regeis die ook los van het verschoningsrecht gelden.
Het is niet ondenkbaar. dat men in een bepaalde situatie uit hoofde van hetgeen be'"LOKK 1866.
"* AT<im.Ts;H«<-n // I8»6-I8<>7. B 33. nr. 2. p. 4.
' " ATomc-rvrnWcn // I8>»6-I897, B. 33, nr. 3 (MvA), p. 3.
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taamt in het maatschappelijk verkeer jegens eens anders persoon ofgoed gehouden is
te weigeren een verklaring af te leggen. Of juist verplicht is om geen gebniik te maken van het verschoningsrecht. A huurt een huis en neemt /ijn broers B en C" mee als
getuigen. Later komt er een conflict over de inhoud van de huurovereenkoinst, maar
B en C zijn bang voor de verhuurder en /.eggen liever niets. Nu zij eerder ermee hebben ingestemd juist als getuige aanwezig te zijn, valt er veel voor te zeggen hen jegens A verplicht te achten geen beroep te doen op hun verschoningsrecht.
In de jurisprudentie is een geval als dit nog niet aan de orde geweest. Verwante problemen ten aanzien van andere categories van verschoningsgerechtigden worden besproken in par. 3.3.3 en 3.4.3. Hier zij nog opgemerkt dat de verhörende
rechter zieh niet hoeft te verdiepen in de vraag of de getuige jegens een ander gehouden is zieh al dan niet op het verschoningsrecht te beroepen. liij hoefl alleen maar uit
te maken of het verschoningsrecht bestaat.
J.Z4 Dt' rci/i« van /ic/ ver.vcAowi/jjjsrec/»/ vtiw vmtwiftvi

In hoofdstuk 2 is art. 1946 BW geciteerd zoals dat in 1838 is ingevocrd. In lid
2 onder 1° en 2° was het verschoningsrecht voor verwanten opgenomen. l)c wetsgeschiedenis van deze bepaling is hiervoor al weergegeven. Daaruit kan alleen maar
worden afgeleid dat de parlementaire geschiedenis zwijgt over de achtergrond van de
invoering van het verschoningsrecht van verwanten.
In het Wetboek van Strafvordering van 1838 werd eveneens een verschoningsrecht voor verwanten opgenomen. Het is al aan de orde geweest, dat het professionele verschoningsrecht in dit wetboek letterlijk was overgenomen uit het
Burgerlijk Wetboek. Ten aanzien van verwanten kende het Wetboek van Strafvordering echter een eigen regeling, zowel wat betreft de kring van gerechtigden als wat
betreft de met het beroep op het verschoningsrecht samenhangende procedure. Dat
neemt niet weg dat de achtergrond van die strafvorderlijke regeling ons ook iets kan
zeggen over het civielrechtelijke verschoningsrecht van verwanten.
De strafwetgever liet zieh wel uit over de ratio. In de memorie van toelichting
was opgenomen:
Bloedverwanten en nabestaanden (= aanverwanten, FF) /tww«eyj derhalve worden opgeroepen en gehoord, doch men heeft het strijdig geacht met alle menschelijk gcvoel en
met alle beginselen van maatschappelijkc betrekkingen en zcdclijkhcid, dat /.ij zouden
kunnen ^enooato«*/ en v«y?/ig/ worden, om als getuigen in strafzaken tegen hunne
bloedverwanten en nabestaanden op te treden, en daarom is (...^ uitdrukkclijk bcpaald,
dat zij niet kunnen worden ^enoodzatf*/ getuigenis af te leggen.''*
Kort gezegd, de strafwetgever wil de betrokken verwanten niet in gewetensnood brengen, hoe belangrijk het afleggen van een verklaring in rechte ook is.*"
' "tfamtT.?/i/MCT!/ / 1829-1830, Bijl. B V, p. 82.
De wetgever lijkt zieh hiermee a l t e zenen tegen de onder de Code d'lnstruction Criminellc gcgroeide
praktijk. Art. 322 CC verbood het horen van verwanten als getuigen under ede. [Je President kon echter
besluiten hen "onder renseignementen' (i.e. tot het geven van inlichtingen zonder cedsaflegging) te horen,
en daar kon niemand wat tegen doen. Het resultaat was. dat het hewijs toch werd geput uit dc niet vrijwillig afgelegde verklaring van naaste familieleden. Ue redactie van Het regt in Nederland schrcef hierover in

77

VERSCHONINGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIVIELE ZAKEN

Meer moet daar niet achter worden gezocht, lijkt me. Verbürg gaat echter met de
passage aan de haal wanneer hij schrijft: "De wetgever heeft bij deze tegenstrijdige
belangen, die niet verzoend noch gelijktijdig gerespecteerd kunnen worden, gekozen
voor het delicate familie-belang en erkend dat bepaalde omschreven familiebetrekkingen zieh van getuigenis moeten kunnen onthouden. [Deze regeling] kan uit dien
hoofde geacht worden voorschriften op te leveren, die de wetgever heeft geschapen
om de struetuur van een samenleving, die hij voor wenselijk houdt en die door de
leden van de samenleving op overeenkomstige wijze wordt ervaren, niet te schaden."'*" De rege ling is gebaseerd op respect voor de onderlinge betrokkenheid binnen
families, maar drukt bepaald niet uit wat de wetgever een wenselijke struetuur acht.
Dat is evident wanneer wordt bedacht dat a) de kring van verschoningsgerechtigde
verwanten in het strafrecht sinds 1838 niet is gewijzigd, terwijl de opvatting van de
wetgever over de gewenste samenleving bepaald niet gelijk is gebleven; b) in civiele
/aken ecu andere kring van verwanten is aangewezen, terwijl moeilijk valt vol te
houden dat de civiele wetgever van 1838 een andere samenleving wenste dan de
strafwetgever; c) onder de kring van verwanten ook buitenechtelijke kinderen en nun
nabestaanden vallcn, terwijl er niet aan getwijfeld kan worden dat de wetgever van
1838 tot diep in de 2Ostc eeuw buitenechtelijke kinderen zeer afkeurde. We moeten
er dus niet nicer achter zocken dan er Staat.""'
Voor het civiele verschoningsrecht is het verhaal hiermee nog niet verteld.
Naast art. 1946 kendc het Burgerlijk Wetboek van 1838 immers ook art. 1947, dat
bepaalde dat sommige verwanten geen verschoningsrecht hadden, maar onbekwaam
waren om te getuigen. Die onbekwaamheid hield in, dat de aangewezen personen in
het geheel niet als gelinge mochten worden gehoord. Hoewel de wetgever zelf daarover niets zegt, is de achtcrliggende gedachte eenvoudig te raden. De wetgever vond
kennclijk dat sommige personen als getuige zo onbetrouwbaar waren, dat zij zieh niet
over de /uak mochten uitlaten. Als zodanig werden de verwanten in de rechte lijn en
de (gewezen) echtgenoot aangewezen, inderdaad de personen waarmee in het algemeen de sterkste band of de grootste vijandschap bestaat.
Met is geen onzin om te veronderstellen dat dit punt ook bij de strafwetgever
een rol heeft gespccld."*" Bij de behandeling van een wetsontwerp uit 1896, dat het
niet heeft gehaald, dnikte de straiwetgever zelf zieh ook kort en krachtig in die zin
uit: "Bloed- en aanverwanten zijn niet tot geheimhouding verplicht. maar worden
niet tot het geven van getuigenis tegen hunne naaste betrekkingen gedwongen, /er
vc77M//V//'/»,i: u i « ,i;t'Hf7<7/.VA7r;/f/ tvi fiv »YW/TVO/W/WJI; ro/i IYV/.KTH" m / c / i . " " ' Bij d e indie-

ning van het ontwerp voor een nieuw Wetboek van Strafvordering in 1913 werd dit
herhauld door te overwegen dat de rechtsgrond "eensdeels [is] gelegen in het door de
zedelijkhcid geboden beginsel dat men niet moet worden gedwongen tegen zijn naaseen iiwt hij lloog Gerevhtshof te 's-Gravenhagc. reg' doende als Hof van Cassatic. 15 juli 1837, Wi? /vjjr
in M\/<T7<I»I</ IXV», p. 2M: "l)c ligehamelijke pijnhank bestaat nid mecr. maar kan de wetgever cene nog
gruwelijker. /ulk ecne niorelc pijnhank. en dat wel jegens unschuldigen, gewild hebben? (...) Kene verklaring m /WD/vhim ruf'/<iWmi'm was reeds hij de ouden gewraakt. hoeveel tc mecr dan eenc vcrklanng. die
de heiligste banden des hloeds mecdoogenloos \an een scheurt. en der menschelijkhcid geweld aandoet.
/i|n wij durt in verlichling en /edclijk gesucl. ot wel in harbaarschheid tocgenomen'.'"
••'VJ-RHl'RO l<*75.p.4.

'*' Vgl I ANCilMlIJIR 1975. p. 500.
••• Idem VI RHliRC. l<*75. p. 4-5.
•"' Aui»KT.v/i(**<-n // I »•»«>-1HV7. B. 33. nr. 3 (MvA). p. 3.
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te betrekkingen (...) te getuigen, anderdeels in de vrees. dat dc getuigenis bij aanwezigheid van een der genoemde omstandigheden minder betrouwbaar zal zijn"."*'' In
de strafrechtelijke literatuur wordt dit aspect niettemin onderbelicht. als het al voor
net voetlicht komt. Taveme schrijft zelfs onomwonden: "Dit reel« is niet gegeven in
het belang van den verdachte, ook niet, omdat in het algemeen van bedoclde cutegoriefcn van personen geen betrouwbare verklaringen zijn te verpachten. Imniers. indien de getuige niet van zijn recht gebruik maakt. mag hij verklaren zoveel hij
wil."*** Dat neemt niet weg dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de strafwetgever
het anders zag.
Dat ook de civiele wetgever de betrouwbaarheid van de a!" te leggen verklaring in aanmerking neemt blijkt nog eens bij de wetswijziging van 1923" *, zij het dat
de verpakking wat wollig is:
[Naar het oordeel van ondergeteekende is| het in de ecrste pints ecu jiiisie gedachte
(...), dat men de gevoelens der echtgenoten en dc nuaste verwanten voor elkunder inoet
eerbiedigen en derhalvc niemand nu>el plaatsen tusschen /.ijn gewctcn en zijn genegenheid, terwijl voorts moet worden in aanmerking genomen. dat de personen, die dc
wet onbekwaam vcrklaart in /.ix> nauwc betrekkmg staan tot eene der partijen, dal him
getuigenis zoowel wanneer zij in een gocde dan wel, wanncer /.ij in siechte vcrstundhouding tot deze leven, ook onbewust altijd ecnigszins gcklcurd zal zijn.'"'

De onbekwaamheid van de verwanten van 1947 BW heeft - met allerlei uitzonderingen, die in par. 3.2.7 worden besproken - bestaan tot 1 april 1988, toen het
nieuwe bewijsrecht werd ingevoerd. Aan de eerst onbekwame getuigen werd tocn een beperking daargelaten, die in de volgende paragraaf aan dc ordc komt - in plaats
daarvan het verschoningsrecht toegekend.""* De ratio van de regeling is niet tcr sprake gekomen, zodat aangenomen moet worden dat deze ongewijzigd is gebleven en
nog steeds mede moet worden gezocht in de geringe betrouwbaarheid van van bepaalde personen te verkrijgen verklaringen. Die geringe betrouwbaarheid is dan niet
zozeer een reden om het verschoningsrecht toe te kennen, als wel om niet van de
toekenning af te zien.
OPZOOMER 1904, p. 98, is van oordeel dat juist de ratio van het verschoningsrecht van verwanten - het voorkomen van gewetensnood - het argument moct
zijn om geen verschoningsrecht toe te kennen en in plaats daarvan de verwanten uit
te sluiten van het bewijs. Wie immers de verwante gewetensnood wil besparen moet
hem niet plaatsen voor de keus te zwijgen of te spreken. Het eerste kan nadelig worden uitgelegd, het tweede kan nadelig uitpakken. De redenering verliest uit het oog
dat veel verwanten geen gewetensnood hebben en onbevangen kunnen verklaren. Dat
een enkeling in een onoplosbaar dilemma komt te verkeren - zo vaak zal het beroep
op het verschoningsrecht niet ten nadele van de partij kunnen worden uitgelegd, zic
par. 4.6.8 - is een al heel geringe prijs die hiervoor moet worden betaald.
1913-1914. 286. nr. 3 (MvT). p. 121-122.
* Noot bij HR 30 September 1929. Atf 1929. 1549.
"* Wet van 22 juni 1923 (Stbl. 280). waarbij de mogelijkheid van wraking van getuigen kwam te vervallen. De onlwikkeling van de civielrechtelijke rcgcling van de beperkingen op het horen van getuigen komt
aan de orde in par. 3.2.7 en is gedocumenteerd in de bijlage.
*" Ka/nemu/bkn // 1923-1924. 337. MvT. p. 4. rechter kolom.
"* A'amersfutten // 1969-1970, 10377, 3 ( MvT), p. 16, linker kolom.
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Dc vraag is vervolgens of de achtergrond van het verschoningsrecht voor
venvanten nog van invloed kan zijn op de uitleg van de bepaling die bepaalt aan welke kring van verwanten het verschoningsrecht toekomt. Mijns inziens is dat in beginsel niet het geval. De wetgever heeft bij het verschoningsrecht van verwanten de
grenzen scherp getrokken door aan te geven welke verwantschapsgraad er dient te
bestaan om in aanmerking te komen voor het verschoningsrecht. Een materieel uitgangspunt heeft zo een formele uitwerking gekregen. Het is dan onjuist om de achtergrond van de regcling te gebruiken om deze uit te breiden buiten de door de
wetgever getrokken grenzen of te beperken binnen die grenzen. Een op de ratio van
de regcling gegrond betoog dat ook een verloofde zieh moet kunnen verschonen omdat haar positic materieel niet verschilt van die van een echtgenoot, of dat een tante
zieh niet mag verschonen omdat zij altijd in Canada heefl gewoond, betrokkenen
elkaar nooit hebben gezien of gesproken en er dus materieel geen band bestaat, is dus
niet relevant.
Onder de werking van art. 1947 BW (oud) is wel eens gepoogd de hoge raad
tc bewegen de onbckwaamheid van de echtgenote om te getuigen te laten vallen,
omdat deze uitsluiting niet voor dc concubine gold en dat discriminerend zou zijn.
De hoge raad onderstreepte toen - en dat wordt dus dezerzijds onderschreven - dat
dergelijkc vcrschillen worden "gerechtvaardigd - zodat het discriminerend karakter
eraan ontvalt - door dc eisen van scherpte die in het burgerlijk proces gesteld mögen
worden aan de criteria voor het al of niet toelaten als getuige. Die vereiste scherpte
ontbreckt niet aan het critcrium van het gehuwd zijn, wel aan dat van het duurzaam
samenwonen." *" Omgekcerd hören niet in de wet geregelde of niet door de wet bedoelde relaties en gebeurtenissen niet gelijk te worden gesteld aan huwelijk. geboorte, adoptie, erkenning of andere in Boek 1 BW geregelde rechtsfeiten."*"
In de/.clfde lijn ligt de beslissing op een poging om een beroep op het verschoningsrecht van verwanten te verijdelen via een materiöle toets. De moeder stelde
dat haar kinderen door therapeuten of sekteleiders was aangepraat dat zij in hun
jeugd seksueel waren misbruikt. Via een voorlopig getuigenverhoor trachtte zij de
namen van die personen te achterhalen. maar haar kinderen beriepen zieh op het aan
verwanten toekomende verschoningsrecht. Eisende partij in de hoofdzaak zou iminers hun moeder zijn. Het beroep op de hoge raad mocht niet baten. In genoemd
arrest werd geoordeeld dat weliswaar de ratio van de bepaling in het voorkomen van
gewetensnood moet worden gezocht. maar dat de wet zelf hiermee geen verband legt.
Het gaat om een bevoegdheid die volgens de hoge raad naar haar aard niet kan worden misbruikt en het gebruik daarvan behoeft de betrokken getuige dan ook niet te
motiveren.""' Een beroep op de ratio van de regeling wordt daarmee krachtig afgesneden.
De materiiHe achtergrond van de regeling wordt echter wel van belang, als
aangenomen moet worden dat de wetgever onbedoeld fouten heeft gemaakt of ver'•* MR 27 april l»84. .V7 l«»84, 51J.
•"* Anlut Kb /wolle 21 mei 1>*85. .VV 1986. 116, waarin een huwelijfc volgens dc ngeunettraditie gelijk
werd geslcld aan een burgerlijk huwelijk. geen navolging verdient. Consequent is daarentegen HR 31 mei
1485. I"Ä I486. 11. waarin biologisch vaderschap ontoereikend werd geoordceld voor de toepassing van
het locnmaligc art. I'M? BW.
"" HR 8 mei 1>W8. V l>*>8,606.

80

Hoofdstuk 3

zuimd heeft op een bepaald punt een regeling te treffen. In die gevallen zal een bcroep moeten worden gedaan op de ratio van de regeling om tot een verantwoorde
interpretatie te komen. Dat kan er in theorie toe leiden dat de bepaling van art. 165
lid 2 sub a Rv op sommige punten ruinier moel worden uitgelegd dan uit de lettcrlijke tekst daarvan volgt. In de daarvoor in aanmerking koniende gevallen hlijkt de
wetsgeschiedenis evenwel voldoende houvast te bieden om een aan de wil van de
wetgever te relateren oplossing te vinden."''" Bij de uitleg van art. 165 lid 2 sub a Rv
kan daarom de tekst van de bepaling worden aangehouden.
i.2.5 De verscAo/H«£.s£erecA//£de veru-an/en w/#ero ar/. /65 Äv
Art. 165 lid lid 1 sub a Rv wijst aan als verwanten die een beroep kunnen
doen op het verschoningsrecht:
de echtgenoot en de vrocgere echtgenoot dan wel de gcrcgistrcerde partner en de vrucgere geregistreerde partner van een partij. de bloed- of aanvcrwunien van een purtij of
van de echtgenoot of van de geregistreerde partner van een party, tot de tweedc graad
ingesloten, een en ander ten/.ij de partij in huedamgheid oplreedt.

Deze per 1 januari 2002 vastgestelde tekst wijkt op een aantal punten ul van
zijn voorganger uit 1988 (art. 191 Rv (oud)). I>e verschillen zijn voor de uitlcg zonder belang""', zodat de wetsgeschiedenis en jurisprudentie op de voor 1988 gcldende
tekst onverkort hun gelding hebben blijven behouden. Voor het geinak wordt de oudere jurisprudentie gerelateerd aan de huidige bepaling, zodat de lezer zieh niet
steeds hoeft af te vragen wat bijvoorbeeld art. 191 lid 4 Rv (oud) ook maar weer inhield. De verschillende onderdelen van de geciteerde bepaling zullen hieronder worden besproken. Omdat huwelijk en geregistreerd partnerschap ook aan de orde
komen bij de bepaling van de kring van bloed- en aanverwanten, wordt aan het eerste
onderdeel van de tekst van art. 165 lid 2 sub a Rv geen afzonderlijke paragraaf gewijd.
3.2.5. / "...A/oerf- e« aartverwawtew..."/ t/e .scAa/te/s
Kernbegrip bij de bepaling van de kring van verschoningsgerechtigde verwanten is te vinden in de term 'bloed- en aanverwanten'. Deze begrippen vinden hun
(gedeeltelijke) regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Het ligt voor de hand
te veronderstellen dat de regeling van het verschoningsrecht aan wil sluiten bij de
regeling in het BW, omdat er geen aanwijzingen zijn dat de wetgever bij de regeling
van het verschoningsrecht het bloed- en aanverwantschap een eigen inhoud wilde
geven. Dat de bepalingen van het BW bepalend zijn voor de uitleg van de term
'bloed- en aanverwanten' of vergelijkbare termen blijkt doorgaans imnliciet als uitgangspunt te worden genomen en wordt soms expliciet uitgesproken."'*' Aan te ne""Ziepar. 3.2.5.1.14 t/m 3.2.5.1.17. De in par. 3.2.5.1.19 te bespreken gevallen houden geen verband met
de ratio van het verschoningsrecht.
In het vijfde woord is "gewezen" door "vroegere" vervangen; "een der partijeiT i* telkens vervangen
door "een partij."
"* Zoals in de conclusie OM bij HR 8 april 1918, W. 10272, p. 2.
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men valt dat het hier gaat om een dynamische relatie. Daarmee bedoel ik dat niet
moet worden gekeken naar de inhoud van de term 'bloed- en aanverwanten' op het
moment dat de bepaling tot stand kwam, maar dat latere wijzigingen in Boek 1 tevens gevolg hcbben voor de kring van verschoningsgerechtigden. Dat betekent dat,
toen bij de invoering van het geregistreerd partnerschap op 1 januari 1998 art. 1:3
BW werd aangepast, ook de kring van verschoningsgerechtigde verwanten een wijziging ondcrging. Daarom zal in het onderstaande van de actuele stand van zaken worden uitgcgaan.
Bloedverwantschap is een betrekking tussen personen: twee personen zijn
blocdvcrwant van clkaar. I)c betrekking is wederkerig: als A bloedverwant is van B,
dan is B ook bloedverwant van A. Die betrekking kan rechtstreeks zijn (vader en
zoon), maar er kunncn ook vecl schakcls tussenliggen."'' De schakels worden graden
genoemd. Er wordt gesproken van de rechte linie, indien alle schakels een voorgaande (opgaandc lijn) of alle schakels een volgende generatie (neergaande lijn) betreffen. Indien er precies een kecr gewisseld wordt van opgaande naar neergaande lijn, is
er sprake van een zijlinie. Meer dan een keer wisselen tussen opgaand en neergaand
of wisselcn van neergaand naar opgaand is niks.""*
'Bloedverwantschap' en 'het tot elkaar staan in familierechtelijke betrekking'
zijn notics die onderling een problematische verhouding hebben. Uit art. 1:197 BW
volgt dat de wetgever deze begrippen niet ziet als synoniemen, want daar is geregeld
dbl «rn J>'«nd, jijn oi«J«v« »v» hu/i hl<w)\'«»nvanr«»n tr>> elkaar in familiprprhtHijk«" he-

trekking staan. Wanneer echter in art. 1:229 lid 2 BW wordt bepaald dat door adoptie
de familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en zijn oorspronkelijke verwanten
komen te vervallen, dan bedoelt de wetgever dat in beginsel ook de bloedverwantschap komt te vervallen.""' Het probleem is dat dc wetgever het begrip 'bloedverwantschap' niet dofinieert. Met begrip is in ieder geval niet synoniem met biologische
afstamming, omdat dat in het geval van de biologische vader niet toereikend is. Het
beste is daarom niet tc zoeken naar een materiSle definitie, maar het te houden op een
inhoudsloos. formed begrip: je bent bloedverwant als dat uit de wet blijkt.
Uit art. 1:3 lid 1, eerste zin, BW volgt dat bloedverwantschap in de eerste
plaats ontstaat door geboorte. Tot welke bloedverwantschap een geboorte leidt, wordt
nergens geregeld. Hit het onderlinge verband van de artt. 1:197-199 BW kan echter
worden afgeleid. dat bloedverwantschap door geboorte ontstaat met de juridische
ouders en de blocdverwanten van de juridische ouders. De juridische moeder is de
vrouw uit wie hot kind is geboren (1:198 BW). Juridische vader is de man van art.
1:199 BW, dat wil zeggen de man die met de moeder was gehuwd'"* op het moment
van de geboorte, dan wel wiens huwelijk door zijn dood is ontbonden binnen 306
*** Zouls in an. 4:<WN BW. dal sprcckl over bloedvcrvvanten die elkaar verder hestaan dan in de zesde
in de /.ijlinie: de achler-achter-achlcmcven bijvoorbeeld.
l'en aangclroim de tunlc uordl dus niel ecn hloedvcrwant in dc vijfdc graad omdat /ij de moeder van je
neelje is; je echlgcnole wordt dus niet een hloedvervvanl in de tweede graad omdat /ij de moeder van je
kind is
*"' In beginsel. want de ratio van een spccillekc regeling kan meebrengen dat dat voor die regeling niel hei
geval is. /«als hieronder nog /al blijken. Vgl. ASSi:R-I)l- BOHR IW8. p. 55*».
' * llel gaat hier imsluücnd om met elkaar xr/imvc/i' ouders. Met geregistreerd partnerschap heeft imrners
geen lamilicrechtclijkc gevolgcn \oor de tijdens hei geregistreerd partnerschap geboren kinderen en doei
dus ook geen hlocdvcrwantschap ontstaan.
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dagen voor de geboorte van het kind, even daargelaten de uitzondering van het slot
van art. 1:199 sub b BW. Een buiten huwelijk geboren kind heeft door de geboorte
zelfdus geen juridische vader. inaar wel een juridische moeder. Hen uit een huwelijk
van twee personen van hetzelfde geslacht geboren kind heeft geen vader, alleen een
moeder. De andere echtgenoot is immers geen man, zoals art. 1:199 sub b BW expliciet eist.
Uit art. 1:3 lid 2, tweede zin BW volgt dat met een geboorte worden gelijk
gesteld de erkenning (art. 1:203 e.v. BW), de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (art. 1:207 e.v. BW) en de adoptie (art. 1:227 e.v. BW). IX- am. 1:198 en 199
BW geven aan wie in die gevallen als juridische moeder en juridische vader moeten
worden aangemerkt. Raadpleging leert dat de wetgever geen verrassingen in petto
heeft, dus dat is geen afzonderlijke bespreking waard. Vanuit de vader en de moeder
kunnen de overige bloedverwanten weer worden vastgesteld.
IX' schakels worden dus gevormd door geboorte, erkenning. gerechtelijke
vaststelling van het vaderschap en adoptie. Dit zijn allemaal feiten die kenbaar /ijn
uit de aktes van de burgerlijke stand, zodat uiteindelijk met zekerheid kan worden
vastgesteld of er naar de actuele stand van zaken sprake is van bloedverwantschap of
niet. Indien het gaat om in het buitenland ingeschreven aktes zal zoveel mogelijk aan
de hand daarvan moeten worden nagegaan hoe de situatie rechtens is. Bij het volledig
ontbreken van aktes zou bij betwisting van de door de getuige aangevoerde belrekking bewijslevering door de betwistende partij kunnen plaats vinden. Uiteindelijk zal
alleen rekening kunnen worden gehouden met rechtsfeiten en daaraan verbonden
rechtsgevolgen die volgens de regeis van Nederlands intemationaal privaatrecht worden erkend.
Aanverwantschap"'" ontstaat door huwelijk of geregistreerd partnerschap (art.
1:3 lid 2 BW). Door deze gebeurtenissen wordt de betrokkene aanverwant van de
bloedverwanten van zijn echtgenoot of geregistreerde partner, en wel in dezelfde
graad. Ook deze relatie is wederkerig. De bloedverwanten van een bepaalde persoon
zijn ook aanverwant van diens echtgenoot of geregistreerde partner. "" Er zijn dus
geen schakels van aanverwantschap, aanverwantschap is als het ware een functie van
bloedverwantschap.
Verder dan dit gaat aanverwantschap niet. Je echtgenoot is je echtgenoot en
niet je aanverwant. Verder ben je wel aanverwant van de bloedverwanten van je
echtgenoot en van de echtgenoten van je bloedverwanten, maar niet van de echtgenoten van de bloedverwanten van je echtgenoot. Die beperking gold ook al ondcr het
Burgerlijk Wetboek van 1838 en de hoge raad moest daar al lang geleden een beslissing over geven. De uitkomst luidde samengevat: "Behuwdbroeder is niet de echtge-

*" In ouderc teksten wordt van 'zwagerschap' gesproken. Hcle oudc teksten hebben het over 'nabestaanden". wat door de hedendaagse lezer licht verkeerd wordt verstaan.
Kortheidshalve zal in het vervolg vaak van 'echtgenoot' worden gesproken als ook de geregistreerde
partner wordt bedoeld. Indien een uitspraak, bctrekking hebbend op de sitiuatic na I januari 1998, alleen
opgaat voor echtgenoten en niet voor geregistreerde partners, zal dit worden aangegeven. Indien daarentegen alleen gesproken wordt over geregistreerde partners, dan bctekent dit dat het gestelde niet ixik opgaat
voor echtgenoten.
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noot van de zuster van de echtgenoot van de beschuldigde."*" Het is een beetje een
ftram /««er, maar het klopt we I en het geldt nog steeds. Wat in het spraakgebruik
een "koude zwager" wordt genoemd is dus geen aanverwant (maar wel een aanverwant van je echtgenoot!).
Het vaststellen van bloedverwantschap is dus een kwestie van schakels nalopen, het vaststellen van aanverwantschap van het nagaan of de getuige de echtgenoot
is van een bloedverwant van een betrokkene of een bloedverwant van de echtgenoot
van een betrokkene. Het aantal schakels geeft de graad van bloed- of aanverwantschap. Daarbij maakt het geen verschil of het gaat om 'hele' of 'halve' broers, zussen
c.d., het aantal schakels is gelijk.'"" Omdat het gaat om de schakels doet het er niet
toe of de 'knopen' al dan niet in leven zijn. Bloed- of aanverwantschap blijft ook
bestaan na overlijden. Of het aantal bloed- en aanverwanten na dat overlijden nog
kan toencmen, zal in par. 3.2.5.3 worden besproken.
Bij het nalopcn van de schakels maakt het op zichzelf geen verschil om wat
voor een soort schakel het gaat, ook al zijn ten aanzien van het tijdstip waarop de
verschillcndc rechtsfeiten rechtsgevolgen in het leven roepen de regelingen niet gelijk."" Bloed- en aanverwantschap ontstaan immers doordat de schakels bestaan, en
hiervoor hebben we al gezien dat het er niet toe doet of een van de knopen is overleden. I)c bloed- en aanverwanten van een willekeurige persoon zijn op hetzelfde tijdstip dus altijd de/elfde, ongcacht het tijdstip waarop de oorzaak van de bloed- of
aanverwantschap is ontstaan of geacht wordt te zijn ontstaan. Het wordt moeilijker
wanneer ecn van die schakels achteraf komt te vervallen. Moet dan worden uitgegaan
van dc oorspronkelijkc situatie, van de actuele of van allebei een beetje? De verschillende gevallen waarin er achteraf iets met een schakel aan de hand blijkt te zijn, verdienen dus een afzonderlijke bespreking.
Vooraf kan nog worden opgemerkt, dat de enkele mogelijkheid van aantasting
van eön van de schakels op zichzelf niet toereikend is om tot een ander oordeel te
komen over hel bestaan van bloed- of aanverwantschap. Die mogelijkheid bestaat
immers nagenoeg altijd: zelfs rechterlijke vonnissen. netjes in kracht van gewijsde
gcgaan en solide ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, kunnen in
theorie altijd worden herroepen, en dan stört alles als een kaartenhuis in elkaar.""
Een getuige die zieh beroept op het verschoningsrecht omdat er een adoptieprocedure
loopt heeft daar dus weinig aan. Dergelijke wijzigingen gaan pas in op het moment
dat de desbetreffende beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.'"' Het al dan niet
"" HR 2 juni 186.1. »f. 24*)3, p. 2. Oil heperkte aanverwantschapsbegrip werd ook al onder het vöör 1838
geldende recht gehameerd: Regtbank van Correctionele Policic Breda 8 mei 1837. //ff /•«•#/ m M?<&v/an</
1839. p. 68.
'"' Aldus ul Kb Maastricht 10 februari 1846. »'. 712. p. 3.
"" Hij do geboorte is dat uil de aard der /jak het geboortetijdstip zeit*. I)c erkenning heeft volgens art.
1:2O3 lid 2 gcvolg \anal hot lijdslip waarop dtve is gedaan. L)e adoptie heeft haar gevolgen vanaf het in
kracht van gewijsde gaan \an dc adoptiebeschikking (art. 1:230 lid 1 BW). I)e gerechtclijkc vasLstclling
van hcl \ adcrschap werkt terug tot dc gcboorlc (art. 1:2O7 lid 5 BWV
"" Axils in Hot Amsterdam 16 novembcr 1928. \ 7 1928. 1567. en HR 31 Oktober 1929. Atf 1929, 1603.
Bcdrog in cchlschcidingsproeedurcs komt kennelijk vakcr voor Rb Maastricht 29 maart 1951. iYV 1954.
102. Rb Haarlem 7 upril 1953. .W I*>S4. 144. geven nog nicer voorbccldcn. ten navrant gcval is te vinden
in HR 20 Icbman I'M?. \./1947. 158: gclukkig maar cassatie in het belang der wet. denk je na lezing
'"" Vgl. Rb Alkmaar 30 maart 1946. .V/1947. 311.
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bestaan van het verschoningsrecht hangt dan wel af van het toevallige - want daarvan
los staande - tempo waann er in de betrokken zaak geprocedeord wordt, maar dat
doet niet afaan het ook aan art. 3:296 BW ten grondslag liggende uitgangspunt. dat
rechten en plichten moeten bestaan op het moment van beoordeling."*
Het ligt evenwel anders indien het gaat om een procedure die niet leidt tot een
constitutieve. maar tot een declaratoire uitspraak. Ken adoptievonnis bijvoorbccld is
constitutief. want door het (in kracht van gewijsde gaan van) het vonnis ontstaan
rechtsbetrekkingen. die daarvoor niet bestunden. Ben doorhaling van een akte in de
burgerlijke stand daarentegen is declaratoir. Door een dergelijke uitspraak wordt alleen bevestigd wat altijd al het geval is geweest. Indien een getuige het verschoningsrecht voor verwanten inroept en een van partijen maakt daartegen be/.waar op de
grond dat terzake een dergelijke procedure loopt, /ill het in de mvcstc gevallen raadzaam zijn om de beslissing aan te houden. Dit procesrechtelijke probleem wordt verder in par. 4.6.5 besproken.
In de navolgende subparagrafen zal eerst dieper worden ingegaan op de gevolgen van het vervallen van schakels in het algemeen (par. 3.2.5.1.1). Daarna worden de gevallen waarin er schakels komen te vervallen al/.onderlijk besproken (par.
32.5.1.2 t/m 3.2.5.1.16). In par. 3.2.5.1.17 zal worden nagegaan of ook in de benoeming ex art. 1:253t BW een voor het verschoningsrecht relevante schakel moet worden gezien. De daarop volgende paragraaC gaat in op wat hier 'schijnschakels'
worden genoemd en tenslotte (par. 3.2.5.1.19) komt aan de orde in hoevcrre er bij de
bepaling van bloed- en aanverwantschap sprake is van een gesloten of een open systeem.
3.2.5. V. 7 Gevo/ge« van Ae/ wrva/te« vo« sc/w^e/s /« /»e/ a/ge/wee/j
Hieronder zal blijken dat door het vervallen van schakels in een aantal gevallen met terugwerkende kracht een andere situatie kan ontstaan. Ken getuige die zieh
eerst kon verschonen kan dat later niet meer en omgekeerd. Heeft dat gevolgen voor
eerder afgelegde verklaringen of eerder verloren procedures?
Aan het feit dat een getuige een verklaring heeft afgelegd terwijl hij achteraf
blijkt daartoe niet verplicht te zijn geweest, kunnen moeilijk gevolgen worden verbonden. De getuige betreurt het wellicht dat het niet anders is gelopen, maar de verklaring is niet onrechtmatig verkregen. Dat moet immers beoordeeld worden naar het
moment waarop de verklaring is afgelegd."^
Omgekeerd kan door een wijziging in de familieverhoudingen wellicht bewijs
worden geleverd dat eerder buiten het bereik van de betrokkene lag, doordat het familielid in kwestie zieh voorheen kon verschonen en dat ook gedaan zou hebben. Dat
"* In deze lijn ligt ook een uitspraak als Hof Amsterdam 10 Oktober 1940. /VJ 1940. 971: een huwelijk
moet voor geldend worden gehouden zolang de nietigheid nog niet is uitgesproken.
*" HR 19 maart 1925. /V7 1925. 617; Rb Dordrecht 10 maart 1926, A7 1926, 697; Hof 's-Gravenhage 17
januari 1962, A7 1962. 500. De regel dat voor de positie van getuigen het moment van beoordcling als
uitgangspunt moet worden genomen. wordt ook verwoord in Rb Rotterdam 11 februari 1974, M/ 1975, 72.
Een zeer vreemde uitspraak is Rb Haarlem 13 juli 1982. A7 1983, 178. waarin de rechter de door een huwelijk ontstane nieuwe situatie negeerde en uitging van de oude situatie. Deze beslissing Staat helemaal
alleen en verdient geen navolging.
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kan een reden zijn om alsnog een procedure te beginnen. Als de kwestie al uit is geprocedeerd staat het gezag van gewijsde van de rechterlijke beslissing aan een nieuwe procedure in de weg. In het verleden heeft de rechter namelijk al uitgemaakt dat
het ge/ag van gewijsde ook heilig is, als de zaken door een wijziging in het bewijsrecht compleet anders zijn komen te liggen.'"* Ook herroeping van de eerdere beslissing is niet mogelijk, omdat het op deze wijze alsnog verkrijgen van bewijs niet
onder de iimitatief opgesomde gronden voor herroeping valt (art. 382 Rv).

Art. 1:24 BW geeft de mogelijkheid aktes en latere vermeldingen, opgenomen
in de registers van de burgerlijke stand, te doen doorhalen. Doorhaling kan alleen
plaats vinden indien de akte ten onrechte is ingeschreven. Dat is het geval wanneer
het in de aktc beschreven feit niet heeft plaatsgevonden: er is geen geboorte geweest,
er is geen huwelijk voltrokken, de ontbinding van het huwelijk is uitgesproken tegen
een ander dan de in de stukken vermelde gedaagde.'"' Ten aanzien van een huwelijk
moot de doorhaling worden onderscheiden van de hierna te bespreken nietigverklaring, omdat die procedure moet worden gevolgd als er wel een huwelijk tot stand is
gekomen."" Doorhaling van een huwelijksakte moet bijvoorbeeld worden verzocht
wanneer cr geen jawoord is gegeven (zie genoemd arrest) of het huwelijk in feite is
geslotcn met icmand anders dan in de akte is vermeid.'"
De doorhaling bevestigt in feite alleen de situatie die er daarvoor ook al was.
Wie bloed- en aanverwant leken te zijn, zijn dat in werkelijkheid nooit geweest. Een
gctuigc die aanvankclijk het recht leek te hebben zieh te verschonen, heeft dat in
werkelijkheid nooit gehad. De beslissing op het verzoek tot doorhaling is dus zuiver
dcclaratoir.
I let vorenstaande kan overigens wel tot hardvochtige gevolgen leiden. Hoewel - om een voorbeeld te noemen - het huwelijk volgens de wet nooit bestaan heeft,
zul de emotionele werkelijkheid voor de echtelieden zelf soms niet van echt te onderscheiden zijn geweest. Dan is het bijna wreed om de soi-disant-echtgenoot het verschoningsrecht te ontzeggen. In het grijze verleden is de casus ooit aan de orde
gestellt en werd als oplossing gepleit voor een "menselijke interpretatie" van het begrip 'echtgenoot'."" Omdat inmiddels het getuigenbewijs een veel belangrijker plaats
is guaii innemen in de bewijsvoering. zal een dergelijke beslissing alleen in de alleruitzonderlijkste - en dat gaat heel ver - omstandigheden te rechtvaardigen zijn.

'"* lK>rs-Hertogenbosch 29 juni 1937. ,V/ 1938. 147; Kcchtbank 's-Ucrtogcnbosch 15 mei 1936. /V7 1938,
494. l);u sluil ook aan bij wat de hogo raad een algcmccn beginsol van o\crgangsrecht noemt, namelijk dat
de onmiddcllijkc working \an ecu nicuwe bepuling niet kan bewerkstelligen dat een reeds definiticl' tot
stund gekomen reclitspositie ongedaan wordl gcmudkl (ItR 3 September 1999. ANV 1999. 700).
"" Amis in Rb Amsterdam 13 detember 1920. .V./ 1921. 375.
""MR 16 noxember 1990, ,\./1991. 74.
'" llol's-tinixenhage 24 november 1989. ,V7 1990.619.
"• II.J. \an I ier. K.ui in slr.it/iikcn als getuige gchoord wurden de man van dc beklaagde wanneer hun
luiwclijk in hot biiilenland is \ollr\>kkcn en niet blijkt. dal de huwelijksatVondiging hier te lande /onder
smiting nee» pliuius gchad''. « 2259. p. 3 (1861). IX- genoemde oplossing kwam \an 'Q.° in >f'. 2274. p.
4
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5.2.5. A 5 MWjj?/it*i</ vw! een er/ltwiinj?

Uit art. 1:2O4 BW blijkt dat een erkenning in de daar bedoelde gcvallcn nictig
is. Ook zolang de doorhaling van de akte niet heeft plaats gevonden. geldt dus in leite
dat er nooit een erkenning heeft plaatsgehad. Dat betekent dat het aan de erkenning
verbunden vaderschap (art. 1:199 sub c BW) er niet is geweest en de daaraan gekoppelde bloed- en aanverwantschapsrelaties evenmin. Als het bestaan van het vcrschoningsrecht afhangt van de geldigheid van een erkenning. zal het onvennijdclijk zijn
daar zo goed en zo kwaad als het gaat onderzoek naar te doen. IK* in art. 1:204 BW
gegeven nietigheidsgronden zijn evenwel van dien aard. dat het in de meeste gevallen
eenvoudig zal zijn om uit te maken of de erkenning al dan niet nictig is. Temglunidendheid bij de toetsing is overigens niet op haar plaats. Krkenning kan plaats vinden
bij notarise akte en zou anders kunnen verworden tot een methode om het getuigenverhoor te saboteren.
5.2.5. /.¥ Benv/jf/rtg ?n /nroe/j/Hg vow .
Niets is zeker in het recht, dus ook de geboorte niet. We kijkcn immers niet
naar de feitelijke geboorte. maar naar wat daarover in de geboorteakte wordt gcmeld.
Indien die geboorteakte onjuist is. dan bestaat de mogelijkheid om dc afstainming tc
betwisten indien de feitelijke wijze waarop het kind is opgegroeid (dc staat) niet met
de akte in overeenstemming is geweest (art. 1:209 BW).'" Dit soort gevallen Ail /ich
tijdens de oorlog veel hebben voorgedaan als kinderen werden aangegeven als kinderen van hun onderduikouders. Maar het is niet ondenkbaar dat ook nu nog incidentcel
een valse aangifte wordt gedaan, die lang onopgemerkt blijft."^ Indien er geen geboorteakte is, kan een staat worden ingeroepen door het betrokken kind zelf of diens
erfgenamen (art. 1:211 BW). Het inroepen van staat kan ook plaats vinden als de
afstamming door een eerdere betwisting is komen te vervallen zonder dat er een andere voor in de plaats is gekomen/'*
De gegrondverklaring van de inroeping of betwisting van staat zal er toe leiden dat van een nieuwe situatie moet worden uitgegaan. De wet laat zieh daar niet
over uit. Ook in de literatuur is nauwelijks iets te vinden. De inroeping en betwisting
van staat komen nagenoeg nooit voor, zodat de schrijvers van de handboeken het
kennelijk veiliger vinden om alleen maar te melden wat in de wet staat. Daardoor zal
•"' Voor een voorbeeld zie Rb Amsterdam 16 december 1954, AW 1957, 178. waarin het kind dc staat van
wellig kind betwist omdat de in de geboorteakte genoemde vader al drie jaar voor de bevalling uit dc woning was vertrokken.
'* Vgl. Rb I.eeuwarden 3 december 1947, A'V 1948. 482, dat gaat over een gcval waarin de huisarts ervoor
zorgde dat een ongehuwdc zwangere vrouw in de woning van ccn kindcrloos cchtpaar bevicl, waarna het
kind werd aangegeven als zoon van het echtpaar.
"* Vroeger mocstcn buiten huwelijk geboren kinderen ook door de moeder worden erkend om een I'amilierechtelijke betrekking tussen moeder en kind te doen ontstaan. omdat er een vcrbod bestond van erkenning
van "in overspel geteelde" kinderen (art. 338 BW (oud). later 343 BW (oud)). Over de ruimc uitleg van dal
begrip: HR 8 januari I960. /V7 I960. 135. De geboorte alleen was dus niet tocrcikend. Het kind kon wcl dc
staat inroepen van natuurlijk erkend kind. In die situatie komen dit soort procedures vakcr voor. Voor ccn
voorbeeld zie Rb 's-Gravenhage 15 april 1922. M/ 1923. 601. Rb Amsterdam 13 mci 1948, AW 1948, 671,
laat zien hoe de inroeping van de staat van natuurlijk, nit'/ wettig erkend kind tijdens de oorlog levens kon
redden.
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ook wel niemand zijn opgevallen dat bij de wijziging van het afstammingsrecht een
narc fout is gemaakt. Bij de Wet tot herziening van het afstammingsrecht alsmede
van de regeling van adoptie'"" werd de afstamming integraal herzien. Ook terminologisch veranderde het een en ander, want de ontkenning van de wettigheid werd de
ontkenning van het vaderschap, terwijl de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap werd toegevoegd. Nu dit rechterlijke beslissingen zijn waarvan uit de burgerlijke stand dient te blijken, moest art. 1:20 BW worden aangepast, welk artikel de
zgn. latere vermeldingen regelt. Art. 1:20 lid 1 sub a BW luidde, voor zover van belang, tot dan toe:
De ambtenaar van de burgerlijke stand voegt (...) latere vermeldingen toe van (...) rechterlijke uitspraken (...) die inhouden (...) een vernictiging van een erkenning, een gegrondverk luring van een bctwisting of inroeping van een Staat, of een vernietiging van
zu Ik een uitspraak.
De aanpassing aan de nieuwe regeling is te vinden in art. I sub C onder 4 van
genoemde wet, dat voorschrijft om de woorden "een gegrondverklaring van een betwisting of inroeping van ccn staat" te vervangen door de woorden "een gerechtelijke
vaststelling van het vaderschap, ccn gegrondverklaring van een ontkenning van het
vaderschap of." Men oppervlakkige le/er zict al meteen dat er aan het eind iets mis
gaat, en indcrdaad staat er in de wettcnedities nu twee keer achter elkaar 'of.'" De
minder oppervlakkige lezer zict ook dat de inschrijving van de gegrondverklaring
van dc betwisting en inroeping van staat verdwijnt. Zit daar iets heel dieps achter?
Nee, dat zou dan uit de memorie van toclichting moeten blijken, maar die zegt er
geen woord over."" Mr is gewoon iets mis gcgaan.
Klaarblijkelijk is het nog niemand opgevallen, waarschijnlijk omdat er sinds 1
april 1098 geen uitspraken ter inschrijving zijn aangeboden. Dat neemt niet weg dat
vcrondcrsteld mag worden, dat de wetgever nog steeds van oordeel is dat inschrijving
plaats moet vinden. Het is ook niet goed voorstelbaar waarom dat niet zou moeten,
want zonder inschrijving zal een uitspraak voor derden niet kenbaar zijn en verändert
er in feite niets. Het is dan ook niet te verwachten dat de ambtenaar van de burgerlijke stand, ondanks de gegrondverklaring van de inroeping of betwisting van staat, de
latere vcrmelding zal weigeren.
De gegrondverklaring van de inroeping of betwisting van staat betekent dat de
oorspronkelijke situatie is komen te vervallen en de uit de beslissing blijkende nieuwe situatie is komen te gelden. Aan te nemen valt dat - ook al bepaalt de wet daar
niets over - de beslissing geldt vanaf de geboorte. Het lijken immers beslissingen te
zijn met een zuiver declaratoir karakter.' ' In par. 3.2.5.1.1 is al uiteengezet dat dit
wat het bewijsrecht betreft alleen gevolgen heeft voor de toekomst. Eenmaal afgelegde verklaringcn worden er niet ongeldig door.
•"* Wet van 24 december l<*>7. sibl. 772.
"' I)e Vermande nccmt nog dc nioeitc om or een noot bij tc plajtsen die verondeiNtelt da( een keer wel
genoeg /al /ijn.
* " AT<iw.-rvf
<». nr. 3 (MvTV
"* Ten aan/icn van dc bclwisting van staat in dc/elide /in Pitlo/Van der Burght. Rood-de Boer. /•«•«>««»«» AiMi'/f<vtv/rf. Amhem l**6. p. 456. Over het karakter van de beslissing op een inroeping van staat
word! niets opgemcrkt
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Tenslotte zij nog opgemerkt dat het niet zo eenvoudig is om uit te makcn of
nu berwisting of inroeping van Staat dient plaats te vinden dan wel doorhaling van
een akte dient te worden verzocht. Dit probleem gaat het bestek van het verschoningsrecht te buiten en kan daarom onbesproken blijven.'**
i. 2.5. /. 5 De wr/Wor/ng ex w/. / 7 99 SM/> AfiW
Indien het kind is geboren binnen 306 dagen nadat het huwelijk door de dood
van de echtgenoot van de moeder is ontbonden. geldt die echtgenoot als vader. Daur
kan achteraf verandering in komen indien de moeder binnen een jaar na de geboorte
van het kind ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaart. dat
haar voormalige echtgenoot dc vader niet is. Die vcrklaring kan allccn maar worden
afgelegd indien zij en haar overleden man vanaf de 306de dag voor dc geboorte waren gescheiden van tafel en bed of gescheiden hebben gelcefd.
Als het kind getuige is lijkt deze bepaling niet /o relevant te zijn, want tegen
de tijd dat de getuige iets kan zeggen zijn de tennijnen voor het afleggen van de hier
bedoelde verklaring ruimschoots verstreken. Maar het kind kan natuurlijk /.elf partij
zijn. vertegenwoordigd door de moeder of een bij/onder curator, en dan kunncn er
zelfs tijdens de procedure ingrijpende wijzigingen plaats vinden in dc kring van vcrschoningsgerechtigde getuigen.
De wetgever heeft de gevolgen van de verklaring slechts in zoverrc gcrcgeld
dat de nieuwe echtgenoot, indien de moeder op het tijdstip van het allcggen van dc
verklaring is hertrouwd, de juridische vader van het kind wordt (art. 1:199 sub b,
laatste zin, BW). Indien dat niet het geval is, heeft het kind met terugwerkende kracht
geen juridische vader meer. Alle op het oorspronkelijke vaderschap gebaseerde
bloed- en aanvenvantschapsrelaties komen te vervallen, zodat hetzelfde geldt voor
het daaraan verbünden verschoningsrecht.
5.2.5.7.6 Mef/gwrWar/Mg van eew
Art. 1:69 e.v. BW bepaalt dat een huwelijk nietig kan worden verklaard indien
de echtgenoten niet de voor een huwelijk geldende vereisten in zieh verenigen. Ook
art. 1:56 BW voorziet in het daar genoemde geval in nietigverklaring. De nietigverklaring werkt in beginsel terug tot de huwelijksvoltrekking (1:77 lid I BW), wat betekent dat het ervoor moet worden gehouden dat er nooit een huwelijk hceft plaats
gevonden. Dat houdt in dat de echtelieden nooit echtelieden zijn geweest en de door
het huwelijk ontstane aanverwantschap nooit heeft bestaan. In het tweede lid worden
daarop uitzonderingen gemaakt.
De eerste uitzondering is dat de nietigverklaring ten aanzien van de kinderen
dezelfde gevolgen heeft als een echtscheiding. Er verändert daardoor dus niets in de
familierechtelijke verhouding tussen de kinderen en hun juridische ouders. " Bloedverwanten van de kinderen blijven hun bloedverwanten en de echtgenoten van die
"° Het probleem komt aan de orde in HR 20 januari 1950. M/ 1950. 704.
"' Deze paragraaf gaat alleen over het huwelijk en heeft niet betrekking op het gercgistreerd partnerschap.
Onder het oud-BW gold dit niet. Indien beide ouders le kwader Irouw waren, verloren de kinderen dc
Saat van wettig kind (art. 151 BW(oud)).
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bloedverwanten blijven aanverwanten van de kinderen. Gelet op de wederkerigheid
van bloed- en aanverwantschap heeft de nietigverklaring dus ook voor hen in zoverre
- dat wil zeggen als het om de kinderen gaat - geen gevolgen.'"'
De tweede en derde uitzondering roepen de vraag op naar de strekking van
deze bepaling (art. 77 lid 2 sub b en c BW). De tekst luidt:
Noch tans mist de bcschikking terugwerkende kracht en heeft zij hetzelfde gevolg als
een cchlschciding: (...)
b. ten aan/.ien van dc tc goeder trouvv zijnde echtgenoot; (...)
c. ten aan/ien van andere personen dan de echtgenoten en hun kinderen, voor zover zij
tc goeder trouw v66r de inschrijving der nietigverklaring rechten hebben verkregen.
Wat te goeder trouw is in de zin van deze bepaling hoeft hier niet te worden
uitgemaakt. Dat /aI samenhangen met alle omstandigheden waaronder het huwelijk
oorspronkclijk is gcsloten en kan hier als gegeven worden verondersteld.'"* Het problecm ligt op een ander vlak. Het is een recht om een beroep te kunnen doen op het
vcrschoningsrccht, maar is dit ook een recht dat de te goeder trouw zijnde echtgenoot
behoudt en een recht dat aanverwanten van de echtgenoten (niet van de kinderen, die
zijn hiervoor al aan de orde geweest) voor de inschrijving der nietigverklaring te goeder trouw hebben verkregen?
Ten aanzien van de echtgenoot is de oplossing eenvoudig. Indien deze te goeder trouw is. heeft de nietigverklaring dc/elfde gevolgen als een echtscheiding en is
de echtgenoot dus een gewezen echtgenoot geworden. Die kan dus gewoon een beroep doen op het verschoningsrecht.
Ten aanzien van de verwanten van de echtgenoten zal de vraag in ontkennende zin moeten worden beantwoord. De bepaling lijkt sterk op al die bepalingen, die
derden beschennen die afgaande op een feitelijke situatie op een bepaalde wijze hebben gchandcld en daardoor rechten hebben verkregen. " Het gaat daarbij steeds om
rechten die zijn verworven, niet om rechten die van rechtswege werden toegekend.
Omdat voor het verkrijgen van het verschoningsrecht niets hoeft te worden gedaan,
zal dit dus niet onder de derde uitzondering begrepen kunnen worden. Dit strookt ook
met het arrest van de hoge raad. waarin een erfrechtelijk belang werd aangemerkt als
een belang op grond waarvan de nietigverklaring kan worden verzocht."* Dat zou
weinig zin hebben als door de nietigverklaring de oorspronkelijke ab intestaat erfgenamen - ook van rechtswege verkregen rechten - die te goeder trouw zijn hun rechten
zouden behouden. Tenslotte kan nog worden gewezen op de formulering van art. 153
BW (oud), dat luidde: "De nietigheid eens huwelijks kan aan de regten van derden
geen nadeel toebrengen, wanneer deze te goeder trouw met dc echtgenooten hebben
#C/KJMC/I7</." Ten aanzien van de verwanten van de echtgenoten moet dus worden

'" Dc welgcvcr heeft dus geen gevolg gegeven aan de oproep van J. de Boer. 'Schijnwettiging en de lex
reetae nilionis'. Y.//J !*><*<>. p I 368-116*>, die een uil/ondering voor dc schijnhuwelijken hcpleittc.
'•' Viwr een voorbecld /ic Kh 1'laihl *> novemher I***». \./ I*»50. 4<»7: l)c cchlclicden waren le goeder
tnmw toen /ij verkeerden in de rechtsdwaling dat hcl Amcnkaanse cchtscheidingsvonnis ook in Nedcrland
rechlskr.whl had.
•'•' /.iwls art 1:422 lid 2 BW en art. 3:45 lid 5 BW.
"* HR 11 lehniari 2000. V/ 21KH). 25»).
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aangenomen dat zij door nietigverklaring van het huwelijk geen beroep meer kunncn
doen op het verschoningsrecht.
J.2J. /. 7 Ko//r?ttfn# »-a« fen nwnWi/* n)V/m* .vft/»//n# fort. /:5(i Äff)
Een gestuit huwelijk (zie art. 1:50 BW e.v.) mag niet worden voltrokken (art.
1:56 eerste zin BW). Het artikel laat evenwel de mogelijkheid open dat die voltrekking toch heefl plaats gevonden. Indien de stuiting terecht was. /al later nietigverklaring volgen en geldt het in de vorige paragraaf opgemerkte. kennelijk gnal ook de
wetgever ervan uit dat het huwelijk ondanks de stuiting wel als voltrokken heel) te
gelden. Het staat dan ook in beginsel gelijk met een zonder stuiting voltrokken huwelijk.'"' Zolang als de nietigverklaring niet heeft plaats gevonden. zal daarom rekening
moeten worden gehouden met de door of na het huwelijk. maar voor de nietigverklaring, ontstane bloed- en aanverwantschap.
J.2..5. /.# //etf e/m/ijjen van A<?f Aiow/i/Ar'"
Art. 1:149 BW geeft aan op welke wijzen een huwelijk kan cindigen. kort
gezegd door de dood van een van de echtgenoten. door vennissing en een later huwelijk of geregistreerd partnerschap, door echtscheiding. door ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed en door om/etting in een geregistreerd
partnerschap.'"'' De omzetting wordt besproken in par. 3.2.5.1.11. De overige wijzen
van beeindiging zijn op zichzelf unproblematisch, alleen de beeindiging van het huwelijk na vermissing en een later huwelijk of geregistreerd partnerschap kan nog
voor verrassingen zorgen.
Na vennissing volgt - na jaren - een beschikking houdende rechtsvermoeden
van overlijden/™ Daarna kan een overlijdensakte worden opgemaakt"', waardoor
het huwelijk eindigt. Na het (fictieve) overlijden geboren kinderen hebben dus niet even daargelaten de uitzondering van art. 1:199 sub b BW - de vermiste tot vader."*
Als de vermiste weer opduikt, wordt alles teruggedraaid.'" De problcmcn ontstaan
als er inmiddels een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten en de
vermiste daarna opduikt of blijkt op het tijdstip van het huwelijk of het geregistreerd
partnerschap nog te hebben geleefd. Art. 1:149 sub b BW resp. 1:80c onder b voorkomt ongewilde bigamie of biandrie door te bepalen dat het huwelijk resp. het gere" ' ASSER-DK BüliR 1998, p. 137.
"* Deze paragraaf ziet alleen op hei huwelijk, tenzij het tegendeel blijkt.
'*" Door scheiding van tafel en bed eindigt het huwelijk dus n/tV. De scheiding van tafel en bed heefl daarom geen gevolgen voor het al dan niet beslaan van hei verschoningsrecht.
'"Art. 1:413 BW. Dit is de construetie die altijd door het Burgerlijk Wetboek is gevolgd. Na WO II diende er zo spoedig mogelijk zekerheid te bestaan over het al dan niet overlijden van de honderddui/enden
vermisten. Daarvoor werd een afzonderlijke regeling in het leven geroepen in het Besluit van 19 november
1945. Stbl. F28I. later aangevuld door art. 17 van de Wet overlijdensaktcn vermisten van 2 juni 1949,
Stbl. J227. Die regeling heeft dezelfdc gevolgen als het rechtsvermoeden van overlijden.
"'Art. 1:417 BW.
"" Vroeger was dat anders en kwam je er nog niet eens van af: Rb 's-Gravenhage 11 augustus 1922, /V./
1922. 1274.
' " Dat wordt niet explicict bepaald. maar ligt besloten in de regeling van de gevolgen van de terugkeer in
de am. 1:422 t/m 425 BW.
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gistreerd partnerschap met de vermiste wordt ontbonden door, dus op het moment
van, de voltrekking van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Art. 1:425
BW bepaalt de gevolgen ten aanzien van de kinderen, doch alleen voor het geval er
een nieuw huwelijk is aangegaan. Dan wordt ten aanzien van de Staat van de kinderen het oorspronkelijke huwelijk geacht te zijn ontbonden op de datum van vermoedelijk overlijden. Deze door terugkeer van de vermiste - waardoor het huwelijk
herlcefde - wettige kinderen krijgen door een opvolgend huwelijk dus alsnog de Staat
van buiten het huwelijk geboren kind. Zoals de wetstekst luidt geldt dit niet ten aanzien van een later gesloten geregistreerd partnerschap. De terugkeer van de vermiste
hecft dan dus tot gevolg, dat het kind niet de Staat van buiten het huwelijk geboren
kind verkrijgt en de mannelijke weer opgedoken vermiste als vader behoudt. Zeker
na de her/icning van het afstammingsrecht, waarbij de wettiging door huwelijk is
afgeschalt, heeft dit onderscheid geen enkele zin. Het is zelfs rampzalig, want een
erkenn ing die inmiddcls hceft plaats gevonden wordt opeens nietig, omdat het kind
dan ecu vadcr heeft. Het is eön van de vele foutjes die de wetgever bij de invoering
van het geregistreerd partnerschap heeft gemaakt.
Ten aun/icn van de kinderen hebben de genoemde wijzen van beSindiging
gcen enkel gevolg. De uit het huwelijk geboren kinderen behouden hun ouders en de
bloedverwanten van hun ouders. De echtgenoten van de bloedverwanten blijven hun
aanvcrwantcn. Art. 1:3 lid 2 blijft immers onverkort van toepassing.
De vraag of de echtgenoten hun aanverwanten behouden wordt beheerst door
art. 1:3 lid 3 BW. Het artikel is op het eerste gezicht problematisch in zijn formulering nu de/e luidt:
Door onthinding van hot huwelijk wordt de aanverwantschap niet opgeheven.
De bepaling roept twee vragen op, te weten: doelt de wetgever werkelijk alleen op ontbinding of zijn ook de andere wijzen van beöindiging bedoeld; en doelt de
wetgever werkclijk alleen op het huwelijk of is ook het geregistreerd partnerschap
bedoeld?
Ten aanzien van dc eerste vraag: De wetgever blijkt zieh in Boek 1 van het
Burgcrlijk Wetboek wel vakcr van het woord 'ontbinding' te bedienen als zonder
meer beüindiging in het algemeen wordt bedoeld: art. 69 lid 1; art. 199 sub b; het
opschrift van titel 9 en het opschrift van afdeling 1 van die titel; art. 166; art. 251 lid
2. Er zijn geen argumenten te bedenken, waarom in deze bepaling nu alleen de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed bedoeld zou zijn. We kunnen
dus veilig aannemen dat het woord 'ontbinding' in dezelfde zin wordt gebruikt als in
het opschrift van afdeling 1 van titel 9, dus in de betekenis: 'beöindiging in de zin
van art. 1:149 B W .
lien rechtshistorische analyse leidt overigens tot dezelfde conclusie. Art.
1:149 BW is rechtstreeks ontleend aan art. 254 BW (oud), waarin eveneens de gevalIcn werden opgesomd waarin het huwelijk eindigde. De aanhef van dat artikel luidde
cvenwel "Hot huwelijk wordt o/ir/>o/»</i7«...." Dat spoorde toen wel met de voorloper
van art. 1:3 lid 3. te weten art. 352 BW (oud): "Door de om/i/nt/inj! des huwelijks
wordt de zwagerschap tusschen den eenen der echtgenooten en de bloedverwanten
van den anderen niet opgeheven." locpassing van die bepaling op bijvoorbeeld een
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echtscheiding riep dan ook geen problemen op.'^ Het lijkt dus enkel om een slordigheidje van de wetgever te gaan."
Ten aanzien van de tweede vraag: Volgens ASSER-Dl- BOER !W8. p. 30,
moet worden aangenomen dat voor de befindiging van het geregistreerd partnerschap
hetzelfde geldt als voor de betfindiging van het huwelijk. Dat wordt niet beargumenteerd '*. maar is inderdaad aannemelijk wanneer bedacht wordt dat a) bij de invoering van het geregistreerd partnerschap de wetgever een gelijkstelling met het
huwelijk voor ogen stond. waarvan alleen de betrekkingen tot de uit het geregistreerd
partnerschap geboren kinderen werden uitgezonderd; en b) de wetgever zelf volledig
was vergeten. dat het wetsvoorstel mede inhield dat art. 1:3 lid 2 BW werd aangepast
aan het geregistreerd partnerschap"', zodat van zo'n wetgever licht mag worden verondersteld dat deze uit nonchalance een bepaling vergcet aan te passen. Zowel bij het
einde van het huwelijk als bij het einde van het geregistreerd partnerschap blijft de
bestaande aanverwantschap dus intact.
Bij scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk in stand (zie hiervoor). A
fortiori is de vraag of er iets aan de bloed- en aanverwantschapsrclaties verändert niet
aan de orde.

Art. 1:80a lid 7 BW treft door verwijzing naar de voor het huwelijk geldcndc
bepalingen een regeling voor de nietigverklaring van het geregistreerd partnerschap,
die voor zover hier van belang slechts op een punt van de voor de nietigverklaring
van het huwelijk geldende regeling afwijkt, namelijk ten aanzien van de uitzondering
opgenomen in art. 1:77 lid 2 sub a BW. Dat was de bepaling die inhield dat ten aanzien van de kinderen van de echtgenoten de nietigverklaring dezelfde gevolgen heeft
als een echtscheiding. Met andere woorden, na nietigverklaring van een geregistreerd
partnerschap wordt ten aanzien van de kinderen van de geregistreerde partners de
hoofdregel van het eerste lid toegepast, te weten dat de nietigverklaring terugwerkt
tot het tijdstip van de partnerschapsvoltrekking.
Dat lijkt heel begrijpelijk, want de wetgever wilde niet dat het geregistreerd
partnerschap gevolgen had voor de kinderen. Maar intussen was dat wel zo (zij het in
beperkte mate), want door de aanpassing van art. 1:3 lid 2 BW is er aanverwantschap
ontstaan tussen de ene partner en de bloedverwanten van de andere. Deze band wordt
bij nietigverklaring van het geregistreerd partnerschap dus ook ten aanzien van de
kinderen van de beide partners (of die nu v66r of tijdens het geregistreerd partnerschap zijn geboren) weer doorgesneden.
"* Rb Leeuwardcn 20 november 1930. A7 1931. 885.
"* Het is aardig om te constateren dat dit slordigheidje ook elders in de wctgeving opduikt. Wanneer dc
wetgever voor een bepaalde regeling wil bewerkstelligen, dat het eindigen van het huwelijk het cind van
de aanverwantschap betekent. is daarvoor een afzonderlijke bepaling nodig. Art. 8 lid 3 /.aaizaad- en
plantgoedwet gebruikt daarvoor de formulering: "De zwagerschap houdt op door dc «fl/ft/m/m# van het
huwelijk of het geregistreerd partnerschap. dat haar veroorzaakte." Ook hier zien we dus dat de keus voor
het woord 'ontbinding' bij een tekstuele uitleg tot ongerijmdheden zou leiden.
C. Waaldijk, "Partnerschapsregistratie en huwelijk', in: De/u/m/Ze geregWc/, Lelystad 2000, p. 13, nt.
57, spreekt tenminste nog van een "onbedoelde omissie."
Waar gebeurd. Zie daarvoor F.J. Femhout, 'Het geregistreerd partnerschap: tips, tricks and traps', £ £
1998 nr. l . p . 3.
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De wetgever heeft zieh dit zeker niet gerealiseerd (in de vorige paragraaf is al
gememoreerd dat tijdens de parlementaire behandeling de wetgever zelf de aanpassing van art. 1:3 lid 2 BW vergeten was) en het is maar de vraag of hij ook dit gevolg
voor zijn rekening zou hebben genomen. In het licht van het verschoningsrecht bezien is het immers nogal vreemd dat de te goede trouw zijnde partner dit behoudt,
terwijl dit voor de kinderen - die met het aangaan van het geregistreerd partnerschap
niets te maken hebben, dus per definitie te goeder trouw zijn - komt te vervallen.
vow
Het einde van het geregistreerd partnerschap is geregeld in art. 1:80c BW.
Aan dc betrckkingen van bloed- en aanverwantschap verändert dit niets, want in par.
3.2.5.1.8 is al aan de orde geweest dat art. 1:3 lid 3 BW ook voor het geregistreerd
partnerschap geldt.
J.2. J. 7. / / //«•/ «mre«f« van //i/we///* /« £ert?£/.9/rem//wwV/jerscnap en vice versa
lien bijzondcr geval van beifindiging van het huwelijk en van het geregistreerd
partnerschap bet reft de omzetting van het ene contract in het andere. Art. 1:77a BW
regelt dit voor het huwelijk, art. 1:8()g BW voor het geregistreerd partnerschap. Door
ccn akte van om/etting gaat het huwelijk naadloos over in het geregistreerd partnerschap en omgekeerd.
Art. 1:3 lid 3 zorgt ervoor dat er ten aanzien van de aanverwanten niets verändert. In dit geval had de bepaling gemist kunnen worden, want het huwelijk c.q. het
geregistreerd partnerschap doet weer dezelfdc aanverwantschap ontstaan als eventueel verloren was gegaan.
Opmerkelijker is de slotzin van art. 1:77a lid 2 resp. l:80g lid 3 BW, die telkens luidt: "De omzetting brengt geen wijziging in de al dan niet bestaande familierechtelijke betrckkingen met kinderen die voor de omzetting zijn geboren." Met
andere woorden. de situatie blijÜ ten aanzien van kinderen zoals die was. Een uit een
geregistreerd partnerschap geboren kind van een man en een vrouw, dat niet door de
man is erkend, krijgt door omzetting in een huwelijk dus niet de man als vader. En
bij omzetting in een geregistreerd partnerschap blijH de man vader, ook al is het huwelijk geiMndigd.
Aanvankelijk was 'de switch' alleen mogelijk van geregistreerd partnerschap
naar het huwelijk. Het geregistreerd partnerschap was immers een alternatief voor het
huwelijk. en wie zieh bedacht kon dan alsnog in het huwelijk treden. Toen het huwelijk werd opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht. werd ook een switch de
andere kant op in de wet opgenomen (waardoor de 'flitsscheiding' haar intrede deed,
maar dat is een ander verhaal). Hrg logisch was dat niet, want het huwelijk was immers geen altcrnaticf voor het geregistreerd partnerschap.
Op zichzelf lijkt het bij het switchen te gaan om onschuldige speeltjes voor
wankelmoedige justitiabelen, maar als je even doordenkt zie je al snel dat men zieh
althans in thcoric heel wat eilende op de hals heefl gehaald. Hoe zit het bijvoorbeeld
wanneer na omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap. het geregistreerd partnerschap nietig wordt verklaard? Ben je dan weer getrouwd? En hebben
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de na de omzetting geboren kinderen dan toch weer de man als juridische vader. /odat zij - even de link leggen met ons onderwerp - zieh toch kunnen verschonen als de
vader of zijn bloed- en aanvenvanten partij zijn? Wat een gniwel. We mocten muar
wachten tot dergelijke gevallen zieh daadwerkelijk gaan aandienen en intusscn hopen
dat nog een keer de bezem door het personen- en familierecht wordt gehaald om alle
ballast overboord te gooien en al het dorre hout te kappen.
J.25. /. /2 0nf/ten«/>?£ von Ar/ vaacrvcAa/)
Het door huwelijk ontstane vaderschap kan worden ontkend. De gevallen
waarin dat kan gebeuren en de te volgen procedure zijn te vinden in de arit. 1:200202 BW. De ontkenning gaat in nadat de beschikking waarbij de ontkenning gegrond
wordt verklaard. in kracht van gewijsde is gegaan.
De gevolgen van de ontkenning worden geregcld in art. 1:202 BW. Volgens
het eerste lid "wordt het door huwelijk ontstane vaderschap geacht nimmer gevolg tc
hebben gehad." Deze formulering schijnt een subtiliteit in zieh te bergen, maar er zijn
geen aanwijzingen dat dit daadwerkelijk het geval is. De bepaling bedoclt kennclijk
tot uitdrukking te brengen dat de gebooric van het kind geen vaderschap tot gevolg
heeft gehad. Ook in de literatuur wordt de bepaling in die geest geparalrasecrd.
Vanaf het moment van het in kracht van gewijsde gaan van de beschikking vallen
dus alle aanvankelijk door de geboortc middcls de vader ontstane bloed- en aanverwachtschapsrelaties weg. De beschikking is zonder meer constitutive. Voor het verschoningsrecht ontstaan de gevolgen dus pas vanaf het in kracht van gewijsde gaan.
Volgens het tweede lid worden door derden te goeder trouw verkregen rechten
door ontkenning van het vaderschap niet geschaad. Hiervoor geldt hctzclfde als ten
aanzien van art. 1:77 lid 2 sub c BW is opgemerkt in par. 3.2.5.1.6 is opgemerkt. Onder de "verkregen rechten" kan dus niet mede het verschoningsrecht worden gerangschikt.
3.2.5. /. / i Ker«/e//g//jg vow een er/tenw//7#
Art. 1:205 BW regelt de gevallen waarin vemietiging van een erkenning kan
worden verzocht. De vemietiging vindt daadwerkelijk plaats op het ogenblik waarop
de beschikking waarbij de vemietiging is uitgesproken in kracht van gewijsde gaat.
De gevolgen van de vemietiging zijn te vinden in art. 1:2O5 BW, dat als bijzondere
regeling derogeert aan de algemene regeling van art. 3:53 BW. Het artikel is gelijkluidend aan art. 1:202 BW. De hiervoor in par. 3.2.5.1.12 gemaakte opmerkingen,
gelden dus ook voor deze bepaling.

Door adoptie ontstaat bloed- en aanverwantschap, maar tegelijkertijd heeft de
adoptie gevolgen voor de oorspronkelijke familierelaties. De regeling is te vinden in

"' ASSER-DE BOER 1998. p. 568: "Een gegrond verklaarde decs:) ontkenning van hct door huwelijk
ontstane vaderschap werkt terug tot de geboorte."
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art. 1:229 lid 2 BW. Het artikellid mist uiteraard toepassing wanneer de uitzondering
van art. 1:229 lid 3 BW van toepassing is. Art. 1:229 lid 2 BW luidt:
Tegelijkcrtijd houdt de familierechtelijke betrekking tussen de geadopteerde, zijn oorsprunkelijke ouders en hun bloedverwanten op te bestaan.

De bepaling lijkt duidelijk. Zoals het er Staat houdt de oorspronkelijke bloeden aanverwachtschap op te bestaan. Voor het verschoningsrecht zou dat betekenen,
dat de natuurlijke moeder van de geadopteerde in een zaak waarbij haar kind partij is
gedwongcn kan worden een verklaring af te leggen.
Bij de invocring van de adoptie in 1955 heeft de regering in de memorie van
aniwoord evenwel haar visie gegeven op de consequenties van deze regeling buiten
het personen- cn familierecht. Daarbij is als uitgangspunt vooropgesteld dat indien
een wettelijke regeling consequenties verbindt aan familierelaties, nagegaan moet
worden oldezc regeling haar ratio vindt in de burgerlijke betrekkingen of de natuurlijke betrckkingcn tussen bctrokkenen. Is dit laatste het geval, dan blijft die regeling
haar gelding bchoudcn voor de oorspronkelijke bloed- en aanverwanten, n'en deplaisc art. 1:229 lid 2 UW."" Over het verschoningsrecht wordt vervolgens overwogen"":
De bepalingcn van de artikelen 1946, lid 2, sub 1° en 2° en 1947 lid 3 B.W. en de artiJM\1*I» .3J 7 .«nfc .' ° <w J>" *rr .?•' P .S't. AveGrvi'ifcmiC- t wsv-AvnTiifg »ait gvfuigcius en »ail Act

beantwoorden van bepaaldc vragen, berusten op de gedachte, dat bij de vermelde verwuntschapsverhoudingen het afleggen van een verklaring onder ede redelijkerwijs niet
onder alle oinstandigheden kan worden gevergd. Deze ratio geldt evenzeer uit hoofde
van vcrwantschap door geboorte als uit het oogpunt van tussen de opgenoemde personen hestaandc burgerlijke betrekkingen, /od;it deze bepalingen in geval van adoptie
zowel voor de naluurlijke verwanlen als de adoptief-verwanten toepasselijk zullen zijn.
Dit inoel, naar het oordeel van de ondergetekende, dan ook worden aangenomen voor
de in artikcl 1^47, lid I, B.W. geregelde onbevoegdheid (volstrekte onbekwaamheid)
om getuige te z.ijn, welke bepaling met de verschoningsregeling een op dezellde basis
gcgrond stelsel vormt.

De regering slaat de plank aardig mis. De verschoningsregeling gaat immers
uit van de verondcrstelling dat sommige personen elkaar zo na staan of eventueel zo
verafschuwen. dat deze personen enerzijds niet gedwongen moeten kunnen worden
om ecu verklaring af te leggen en anderzijds door het ontbreken van die dwang het
aflcggcn van onbetrouwbare en meinedige verklaringen kan worden voorkomen. Om
deze kring van personen af te bakenen heeft de wetgever aangesloten bij in het familierecht scherp gedefinieerde begrippen. Al eerder is betoogd dat het onder die omstandigheden niet aangaat terug te gaan naar de ratio van de regeling om aan
personen voor wie die ratio evenzeer op gaat alsnog het verschoningsrecht toe te
kennen. Maar dat is nu precies wat de regering wel als geldend recht presenteert en in
de kainer vervolgens niet ter discussie is gesteld.
' " Toen art. 344/ lid : BW.
'*' K<im.T.v»iM«-n // |»)54-1>*55. 3530. nr. 5 (MvAV. p. 8. In he» citaat is een verwijzing opgenomen naar
art. 1*47 lid 3 BW. dal in die tijd een uitsondering op het verschoningsrecht van verwarnen bevatte. Het

onlstaan \an de/c bepaling kmnl aan de ordc in par. 3.2.7.
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Als een vergissing kan het niet worden afgedaan. Bij het tot stand koincn van
het nieuwe bewijsrecht in 1988 is immers weer teruggegrepen op de kwestie. In de
memorie van toelichting valt te lezen: "In geval van adoptie geldt het verschoningsrecht zowel in de verhouding tussen het adoptiefkind en zijn adoptiefouders als tussen het adoptiefkind en zijn natuurlijke ouders."''" l)at hier alleen sprake is van de
ouders en niet van andere verwanten lijkt niet op een doordachte beperking terug te
voeren te zijn.
Hoewel op de redengeving wel het een en ander valt aan te merken, zal dus
moeten worden aangenomen dat de wetgever het zo ziet. dat na adoptie het verschoningsrecht onverkort blijft gelden tussen de geadopteerde en zijn oorspronkelijke
verwanten. Het ligt in de rede om deze uitleg door te trekken naar de slotzin van art.
284 lid 3 Rv, zodat de oorspronkelijke ouders ten aanzien van een geadopteerde en
het geadopteerde kind ten aanzien van zijn oorspronkelijke ouders in de daar bedoelde gevallen"*' toch het verschoningsrecht behoudt. Als bij adoptie loch moot worden
gekeken naar de ratio van de regeling, dan zal die toch ook wel in dat gcval gelden.
von
Art. 1:231 BW geeft aan onder welke voorwaarden een adoptie wecr kan
worden herroepen. Art. 1:232 BW regelt de gevolgen. In leite wordt de weg terug
weer afgelegd: de door de adoptie in het leven geroepen betrckkingcn komcn te vcrvallen (lid 1) en de door de adoptie vervallen betrekkingen herleven (lid 2). Dat in lid
1 alleen gesproken wordt van de kinderen van de geadopteerde is geen vergissing.
Omdat de herroeping al'.'en kan plaats vinden van het derde tot en met het vijfde jaar
na het meerderjarig worden van de geadopteerde, zal de wetgever het voor onmogelijk hebben gehouden dat deze dan al kleinkinderen heeft. De herroeping heeft gevolgen vanaf de dag dat het vonnis waarbij de herroeping is uitgesproken in kracht van
gewijsde is gegaan (art. 1:232 lid 3 jo 230 BW). De beslissing is dus constitutief.
In de vorige paragraaf is gebleken dat adoptie geen invloed heeft op het verschoningsrecht van de oorspronkelijke verwanten, omdat de wetgever zieh nu eenmaal uitdrukkelijk in die zin heeft uitgelaten. Ook over de gevolgen van herroeping
heeft de regering nagedacht. In de memorie van antwoord is daarover te vinden:
Op de gestelde vraag, welke de gevolgen zullen zijn, indien de adoptie na de meerderjarigheid van het kind wordt herroepen, kan worden geantwoord, dat daardoor de burgerlijke betrekkingen, die door de adoptie zijn verbroken, herleven. Naar de mening
van de ondergetekende zou hierbij niet passen een regel als artikel 1947, eerste lid,
B.W. toepasselijk te verklaren ten aanzien van gewezen adoptief-verwanten, ook al
mochten nog bijzondere vriendschapsbanden blijven bestaan. *
Art. 1947, lid 1, BW betrof de onbekwaamheid van bloed- en aanverwanten in
de rechte lijn. Dergelijke bepalingen (er Staat immers: "een regel als") blijven dus
niet gelden ten aanzien van de gewezen adoptief-verwanten. De regeling van het verschoningsrecht zal daar in het algemeen wel onder moeten worden begrepen, zeker
"' Ka/nerrfi/tten // 1969-1970, 10377, nr. 3, p. 16.
"• Zie par. 3.2.7.
1954-1955, 3530, nr. 5 (MvA), p. 9.
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nu voor de onbekwaamheid van het vroegere art. 1947 BW vanaf 1988 het verschoningsrecht in de plaats is gekomen. Waarom het tegendeel niet zou passen bij de gevolgen van de herroeping wordt niet onderbouwd. Een evidente reden is ook niet te
bedenken, of het zou iets moeten zijn waarbij een biologische verwantschap toch
wecr iets zwaarder weegt dan een adoptief-verwantschap. Zo'n redengeving houdt
alleen geen stand wanneer wordt bedacht dat de oorspronkelijke verwarnen wel eens
uitsluitend uit adoptief-verwanten en dergelijke zouden kunnen bestaan. Omdat al
eerder blcek dat de wetgever geen helder beeld van het verschoningsrecht voor ogen
stund, zal ook hier aan de redengeving weinig betekenis moeten worden gehecht. De
regering heeft het zo opgeschreven, de kamer heeft er niets tegenin gebracht, dus is
het geldend recht.

IX- wetgever uit de vorige paragraaf was wel in topvorm, want tijdens de parIcmcntaire bchandeling is ook de heradoptie aan de orde gesteld. dus het geval dat na
ecu eerdcrc adoptie ecu ander adoptief-paar verzoekt om de adoptie uit te spreken.
Als er iets mis kan gaan met de ouders kan er natuurlijk ook iets mis gaan met de
adoptief-ouders. Vanuil de kamer was verzocht om de regeling zo te herformuleren,
dat duidclijk tot uitdrukking werd gebracht dat door dc heradoptie de burgerlijke betrekkingen met dc (familic van de) eerste adoptief-ouders zouden komen te vervallen.
De regering vond dat niet nodig. omdat dit volgens haar al volgde uit het eerste lid
van art. 344/ BW (nu art. 1:229, lid 1, BW). Verder merkte de regering nog op dat
uiteniard de betrekkingen met de oorspronkelijke bloed- en aanverwanten niet herleven.'" Over het verschoningsrecht wordt niet gesproken.
Of het verschoningsrecht voor de eerste adoptief-familie nu wel of niet behouden blijft wordt lastig uit te maken. Daarvöör pleit dat dit bij adoptie ten aanzien
van de oorspronkelijke verwarnen ook zo is en de wetgever er blijk van geeft adoptie
en heradoptie op een lijn te willen stellen. Daartegen pleit dat de wetgever bij herroeping van dc adoptie het verschoningsrecht voor de voormalige adoptief-familie wil
late» vcrviille» en er ook bij heradoptie sprake is van een voormalige adoptieffamilie. Wat weegt nu het zwaarst? Ik denk het laatste. De wetgever stelt zieh kennelijk ietsje nicer voor van de vermoedelijk op voortplanting gebaseerde familiebetrekkiugen dan de familiebetrekkingen die door adoptie zijn ontstaan. zodat ook bij
heradoptie het wel niet passend gevonden zal worden om de oorspronkelijke adoptief-familie nog het recht toe te kennen om zieh van getuigenis te verschonen.
J.2.5. /. / 7 Ac/tw/m/ig t-v a/7. /.-25ir Äff
Per 1 januari 1998 bestaat op grond van art. 1:253t BW de mogelijkheid om
een ander dan een ouder samen met een ouder te belasten met het gezag over een
kind.'''* Volgens an. 1:245 lid 5 BW Staat dit gezag gelijk aan het ouderlijk gezag,
lerwul art. 1:253v lid 1 BW de bcpalingcn die de kern uitmaken van het ouderlijk
'" ^.j/mrvfuAAcH // H>54-|955. 3530. nr. 5 (M\A). p. <».
'*' Wet \an .Ul Oktober I<N7. Stbl. 506. in weriing getrcden op I lanuari IW8 op grond \an het KB van 19
november IW.Stbl. 564.
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gezag van overeenkomstige toepassing verklaart. In de parlementaire bchandeling
wordt in dit verband gesproken van "sociaal oudcrschap."
Bij de invoering van de/.e figuur is op sommige punten gedacht aan ecu verdergaande gelijksteling van het juridische oudcrschap en het sociale oudcrschap dat
zijn erkenning in een 253t-benocming heeft gevonden. / o wcrd al in dc desbetreffendc wet zelf een wijziging aangebracht in de Successiewet"'"' waardoor kinderen
die van hun 253t-ouder erven op gelijke voet worden behandcld. Verderc voorzieningen werden er niet getroffen.
De vraag is dus of de 253t-benoeming ook tot gevolg heeft, dat deze voor de
toepassing van de verschoningsrechtelijke regeling als een schakel moot worden aangemerkt in de hier bedoelde zin. Op zieh zou daar (zeker met de opmerkingen van de
wetgever ten aanzien van de adoptie in het achterhoofd) veel voor te /eggen zijn. Bij
de behandeling van het wetsvoorstel in de llde Kamer is echter ook tcr spruke gckomen of er geen verdere aanpassing van de wetgeving nodig was. IX* staatssecretaris
gaf daarop aan dat verdere gevolgen van de juridische erkenning van het sociaal ouderschap eventueel later zouden worden geregeld, en daar heeft dc kamer zieh nict
tegen verzet'^'. Dat sluit de weg naar het verbinden van gevolgen aan de 253tbenoeming voor het verschoningsrecht mijns inziens af. Dit neemt intussen nict weg
dat belüfte schuld maakt en dat het toepasselijk verklären van het verschoningsrecht
op het kind en de "ander dan de ouder" dc meest voor dc hand liggendc voor/.icning
is. Het ziet er evenwel niet naar uit dat de wetgever aanstalten maakt om dc draad
weer op te pakken en tot een wettelijke afronding te komen van deze vorm van sociaal ouderschap.
3.2.5. /. /« '•
Een bijzonder probleem zou kunnen ontstaan, als het bestaan van "schijnschakels" zou worden aanvaard. Het zou dan kunnen gaan om een huwelijk gesloten om
een andere reden dan de gewenste lotsverbondenhcid, of een erkenning gedaan om
een andere reden dan de wil een familierechtelijke betrekking te doen ontstaan. Dat
kan dan gekwalificeerd worden als een schijnhandeling, waarvan zou moeten worden
aangenomen dat het - uit oneigenlijke motieven gewenste - rechtsgevolg niet in het
leven is geroepen. Een schijnhuwelijk heeft dan nooit bestaan cn kan ook niet nictig
worden verklaard. Dat zou in sommige gevallen de beantwoording van de vraag of
nu daadwerkelijk een beroep op het verschoningsrecht kan worden gedaan, aanzienlijk compliceren.
De huidige benadering van het Burgerlijk Wetboek"* is een strikt formele. De
rechtshandeling is voltooid indien aan alle formele eisen is voldaan en heeft vanaf dat
moment de in de wet voorziene rechtsgevolgen. "Schijnhandelingen" en het ongedaan maken daarvan zijn expliciet geregeld."'' Daarmee is onverenigbaar dat een
geldig gesloten huwelijk niettemin als niet geldig moet worden aangemerkt op de
Art. V van de in de vorige noot genoemde wet.
"' /fam/r//»gen // 1996-1997. p. 4516.
"* In het verleden werd hier wel anders over gedacht, zoals in Rb Rotterdam 28 mei 1934, M/ 1934, 842,
teruggefloten door Hof 's-Gravenhage 29 november 1934. Atf 1935, 402. HR 21 mei 1943, A7 1943. 473,
oordeelde de erkenning van een overspelig kind volstrekt nietig en dus zonder gevolg.
"* Zie de bepalingen genoemd in ASSER-DE BOER 1998, p. 63.
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grond dat partijen daar iets anders mee voor hadden."" Dat betekent dus ook dat wie
snel in het schijnhuwelijk treedt om door het creßren van een verschoningsrecht toewijzing van een vordering tegen hem te voorkomen, in beginsel - als de getuigen de
geboden mogelijkheid benutten - een succesvolle Strategie volgt."'
J.2.5. /. / 9 "...Wo^</- e« aawvenvawfe/i... "/ ges/o/e« o/open jyj
Het Wetbock van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafvordering kennen geen eigen begripsbepalingen voor bloedverwantschap en aanverwantschap. In het voorgaande is al opgemerkt dat voor de inhoud van die begrippen
moet worden gekeken naar het Burgerlijk Wetboek. Dat lijkt een redelijke veronderstelling te /ijn; er is immers geen artikel, boek of uitspraak te vinden waarin wordt
bcpleit dat die begrippen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of het
Wetboek van Strafvordering een eigen betekenis zouden moeten krijgen. Bovendien
stond de regeling van het civiele verschoningsrecht tot 1988 in het Burgerlijk Wetboek, zodat het nogal geforceerd is om te menen dat aan bepaalde begrippen uit die
regeling een eigen betekenis moet worden toegekend. Op basis van dit uitgangspunt
kon dan ook in het voorgaandc in kaart worden gebracht in welke gevallen sprake is
van het door art. 165 lid 2 sub a Rv vereiste bloed- of aanverwantschap.
Maar daarmec /.ijn we er nog niet. Het Burgerlijk Wetboek kent immers wel
een rcgcling. maar bij het opzoeken van de grenzen daarvan is het niet steeds even
eenvoudig de knoop door te hakken. Een definitie van het begrip 'bloedverwantschap' wordt niet gegeven. Wat 'aanverwantschap' is, is slechts summier geregeld.
Op veel vragen kan daardoor niet rechtstreeks een antwoord aan het BW worden ontleend. Is con buiten luiwclijk na IVF geboren kind een bloedverwant van de betrokken man? Cicnetisch is hij zeker de vader, maar voor de rest ligt de vraag open.
Bij aanverwantschap dringen zieh vergelijkbare vragen op. Aanverwachtschap
ontstuat door luiwelijk of geregistreerd partnerschap (art. 1:3 lid 2 BW). Door het
cindc (in mime zin, zie hiervoor par. 3.2.5.1.8) daarvan eindigt de aanverwantschap
niet (art. 1:3 lid 3 BW). Ook de gewezen echtgenoot is aanverwant van de bloedverwanten van zijn of haar ex-vrouw of ex-man. De vraag is evenwel of dit ook geldt
voor de bloedverwanten die eerst na het einde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap tot de kring van bloedverwanten zijn gaan behoren. Dat kan om heel uiteenlopende gevallen gaan: de ex-echtgenoot heeft later binnen huwelijk een kind
gekregen, de adoptie van de ex-echtgenoot is herroepen, de ex-echtgenoot heeft een
kind erkend, het vaderschap van de ex-echtgenoot is gerechtelijk vastgesteld, het
vaderschap van do grootvader van de ex-echtgenoot is ontkend en ga zo maar door.
In het kader van een procedure op grond van de Successiewet is de kwestie
aan de orde geweest in een arrest van de hoge raad. De vraag was of de na het overlijden van de grootvader geboren kleinkinderen ook als aanverwanten van diens
twecde echtgenoot moeten worden aangemerkt. De hoge raad constateert dat bij de
"° HR I febroari 2002, Atf 2 0 0 2 . 1 7 1 .
'" Maar als een advocaal hiertoe ad\ isccrt moct hij wel zeker zijn van zijn zaak. Hen getuige aanraden
zieh op het verschoningsrecht te hcroepen terwijl hckcnd is dat deze geen verschoningsrecht heeft. is een
tuchlrvchtclijk vcrgnip (Raad van I'oc/icht Breda «> septcmher l»>82. ^«AiH-dftm/iW 1983. 430). Ken ad\oc;ul die een gctuigc op /i|n hestaand vcrschoningsrccht wijst, treft evenwel geen enkele blaam (Raad
van I'oc/icht ttrvda 31 juli N:*>. <.A\V.I/C-HM«J</ I <*:<>, 152).
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totstandkoming van de regeling in 1838 van sommige zijden bepleit werd om de begrippen bloed- en aanvenvantschap in praktijk en rechtspraak hun inhoud te latcn
krijgen. terwijl de regering juist bepalingen op dat punt wilde opnemen. De visie van
de regering is gevolgd. maar de hoge raad verbind! daaraan voor de uitleg van de/e
begrippen het volgende' ":
dat hieruit volgt enerzijds, dat. wanneer in het Burgerhjk Wetbock of in emgc andere
wcttclijke bepaling, welke (...) in dit op/ichi bij hct burgerlijk rocht bedoell uun tc sluiten, van bloedverwanten en aanvcrwanlcn word! gcsproken, de s\elsuitlegger bij de
toepassing van die bepalingen aan de in den vecrtienden titcl met betrekking tot bedoelde "gcschilpunten" gekozen oplossingen is gebunden. doch ander/ijds, dul. voorzover ten aanzien van enig geschilpunt betrelTende den onivung van de/e begrippen in
dien titel geen bepaaldc oplossing is neergelegd, hij de/e op den grondslug van vcrkeersopvattingen en redelijkheid /elf /al hebben te vinden.

Omdat hiervoor al is vastgesteld dat de civielrechtelijke regeling van hct verschoningsrecht bedoelt aan te sluiten bij de regeling in hct burgcrlijk recht, /al dit
arrest - dat erg principieel lijkt. maar sindsdien nooit meer in enig verband in dc gcpubliceerde jurisprudentie is opgedoken - voor de beoordeling van onbesliste vrngcn
tot uitgangspunt moeten dienen. ' De oplossing zal dus moetcn worden gevonden in
de verkeersopvattingen en de redelijkheid.
Hoe het met die verkeersopvattingen zit, is niet zo eenvoudig vast te stellen.
Jurisprudentie op het verschoningsrecht van verwanten is zo schaars, dat daaruit weinig valt te distilleren. In de literatuur wordt er ook tamelijk consequent over gezwegen; alle aandacht gaat immers uit naar het professionele verschoningsrecht, waarvan
de maatschappelijke implicaties aanmerkelijk groter zijn. Ook de redelijkheid lijkt in
kwesties als deze een siechte raadgever. Het betreft immers een regeling met een
materiele grondslag en een formele uitwerking. Dat levert altijd resultaten op die
voor een deel onredelijk zullen worden gevonden. Gevallen die materieel zijn bedoeld vallen buiten de formele definitie, en gevallen die binnen de definitie vallen
beantwoorden volstrekt niet aan de grondslag van de regeling. Door niet geregelde
gevallen aan zo'n redelijkheidstoets te onderwerpen leg je een criterium aan, dat voor
de wel geregelde gevallen juist buiten de deur moet worden gehouden.
Dan blijven eigenlijk alleen de wetssystematische en wetstechnische criteria
over. In dat geval is dat in de eerste plaats, dat daar waar de wetgever de grenzen
scherp heeft willen trekken alleen in die gevallen een uitbreiding kan worden geaccepteerd, waarin die rechtstreeks uit de wil van de wetgever kan worden afgeleid. In
de tweede plaats kan worden aangesloten bij de achtergrond van het bewijsrecht, dat
niet de strekking heeft om bewijs uit te sluiten, maar om juist bewijs mogelijk te maken. Op beide gronden is een restrictieve uitleg geindiceerd. Dat leidt dan in ieder
geval tot een uitleg waarbij bloedverwanten van de ex-echtgenoot, geboren na het
einde van het huwelijk, van het verschoningsrecht worden uitgesloten.
Deze gevallen zijn echter moeilijk op een lijn te stellen met die gevallen waarin door een latere gebeurtenis er een ingrijpende wijziging plaats vindt in het netwerk
"• HR 20 febmari 1957. ,V7 1958. 418. Rb Groningen 24 juni 1955, At/ 1956, 88, en Hof Leeuwarden 7
maart 1956, At/ 1956, 675, hadden in deze zaak overigens al in gelijke zin beslist.
"' Voor Sv geldt hetzelfde: SPRONKEN & FERNHOUT 2003, art. 217, aant. 10.4.
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van bloedverwanten van de gewezen echtgenoot. Als de gewezen echtgenoot bijvoorbeeld de adoptie herroept na de ontbinding van het huwelijk, vallen de oorspronkelijke bloedverwanten allemaal weg. terwijl er meer of minder nieuwe
bloedverwanten voor in de plaats komen. Het lijkt een beetje vreemd om dan aan te
nemen, dat er in het geheel geen aanverwanten meer zijn. Dat spreekt nog sterker,
indien door een latere beslissing (bijvoorbeeld de gerechtelijke vaststelling van het
vaderschap) een situatie wordt bereikt die meer in overeenstemming is met de biologische werkelijkheid dan die daarvoor. Dan heeft men al snel de neiging om de gewczen echtgenoot - ook al is daar een echtscheiding aan vooraf gegaan - tot de
aanverwanten van dc nicuwc familie te rekenen.
De laatste gevallen laten zieh karakteriseren door het wegvallen van een netwerk van bloedverwanten, dat wordt vcrvangen door een nieuw netwerk van bloedvcrwanten. De feitelijkc band met dat nieuwe netwerk zal van geval tot geval
verschillcn. Vcrkcersopvattingen en redelijkheid zeggen hierover weinig. Een formele benadering des te meer, want het mechanisch opsporen van de bloedverwanten van
de gewezen cchtgenoot laat de onderzoeker uitkomen bij de 'nieuwe familie'. Dat
lijkt me dan de tc prcfereren oplossing.
De vraag uit de lite I van deze paragraaf wordt dan ook beantwoord met: het
systecm is geslotcn, maar er kunnen zieh gevallen voordoen waarbij door een formeIc locpassing van de criteria dc kring van verwanten een radicale wijziging kan onderguan.
i.2.5.2 "...wwt
Het verschoningsrecht komt in de eerste plaats toe aan de bloed- en aanverwanten van een partij. Dat maakt het noodzakelijk het begrip 'partij' onder de loupe
te nemen. Zowel naar oud als naar nieuw recht zag de wetgever dit als een onproblematisch begrip. lien deflnitie van 'partij' ontbreekt en kan ook niet uit enige bepaling worden afgeleid. We weten allcen wat er in een speciaal geval mede onder moet
worden verstaan"\ maar daar schicten we ook niet veel mee op. Een pasklaar aan
literatuur of jurisprudent te ontlenen invulling van het begrip is evenmin voorhanden.
Even nadenken leert dat het niet eenvoudig zal zijn een sluitende definitie te
geven, omdat een natuurlijke of rechtspersoon op uiteenlopende manieren in een procedure kan worden betrokken. Zelfs een opsomming van alle gevallen zal niet eenvoudig zijn, enerzijds omdat de diversiteit zo groot is, anderzijds omdat de
uitwerking van de positie van de verschillende betrokkenen in de wet vaak summier
is of volledig ontbreekt. Neem bijvoorbeeld dc tlguur van de tussenkomende partij C,
die in een bestaand geschil tussen A en B inbreekt omdat hij zelf van een van beide,
bijvoorbeeld van B, iets te vorderen heeft. Zijn A en C na de tussenkomst nu ook
partij ten op/.ichte van elkaar. of Staat C volledig buiten het oorspronkelijke geschil
tussen A en B. Art. 217 Rv is even sober als zijn voorganger.'" De vraag of de russcnkoineikic partij ook partij wordt in het geschil tussen de oorspronkelijke partijen
ligt daarmee nog steeds open.
'" Art. 236 lid 2 Rv (art. 67 lid 2 Rv (oud)).
'" Art. 285 Rv (oud).
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Het vaststellen van de betekenis van het woord 'partij" in art. 165 Rv moet
daarom beginnen met de te kiezen benaderingswijze. De eerste vraag die daarbij beantwoord moet worden is of een 'materieel" partij-begrip in aamnerking kan komen.'" Dat zou bijvoorbeeld aan kunnen sluiten bij hei belang dat iemand bij de
procedure heeft. Een dergelijk belang kan immers ook bestaan bij natuurlijke of
rechtspersonen die in de procedure zelf geen rol spelen. daar missehien niet eens
weet van hebbcn. A en B. zelf geen lamilie van elkaar, hebben bijvoorbeeld aan C
een partij tapiocameel verkocht. D, de broer van B. was daarvan getuige. Met de levering is het niets geworden, en C heeft daardoor schade geleden. maar spreekt om
hem moverende redenen alleen A aan. B is dan geen partij in fonnele /.in, maar hij
heeft wel degelijk belang bij de uitkomst van het geding. IX" kans is immers niet
denkbeeldig, dat een ongunstige afloop ook voor hem gevolgen /.al hebben. "Materieel" - in de mime betekenis die daaraan in dit verband wordt gehecht - is B partij,
formed in ieder geval niet. A ontkent de overeenkomst. I) wordt opgeroepen als getuige. Zijn gewetensnood is even groot als wanneer hij de broer van A was geweesl.
want zijn verklaring zal tot gevolg hebben dat het bewijs van dc overeenkomst wordt
geleverd en waarschijnlijk ook zijn broer B aangesproken zal kunnen worden. I) /.al
zieh dus graag willen verschonen, maar kan dat niet bij een fonnele benadering.
eventueel wel bij een materiele.
Het komt mij voor dat een fonnele benadering de meest juiste is. dat wil /eggen een benadering waarbij de getuige alleen een beroep kan doen op het verschoningsrecht van verwanten indien hij verwante is van een partij in de procedure, en
niet wanneer hij verwante is van een belanghebbende die in de procedure niet als
partij wordt aangemerkt. Niet alleen ligt dat bij gebreke van anders luidendc jurisprudence of uitlatingen van de wetgever voor de hand, maar ook de rechtszekerheid
en de hanteerbaarheid van de regeling zijn bij een dergelijke benadering gebaat. Of
iemand verwante is van een partij in fonnele zin valt in beginsel aan de hand van
redelijk scherp te omlijnen criteria uit te maken, terwijl een materieel partij-begrip
intrinsiek vaag zal blijven en om nadere afgrenzing vragen. Die afgrenzing zal mede
afhangen van feitelijke vaststellingen en het is niet ondenkbaar dat daarvoor bewijslevering nodig zal zijn. Dat is moeilijk te verenigen met het streven naar snel en efficient procederen.
Bovendien is er nog een rechtshistorisch argument. Bij de Wet van 22 juni
1923 (Stbl. 280) verviel art. 1950 BW, dat tot de datum van inwerkingtreding van die
wet de wraking van getuigen mogelijk maakte. Een van de wrakingsgronden was het
rechtstreeks of zijdelings belang van de getuige bij het geding.'" De wetgever van
1923 wilde niet dat nog langer längs deze weg de bewijslevering door getuigen kon
worden beperkt. Het aanvaarden van een materieel partij-begrip zou echter dergelijke
buiten het geding liggende belangen längs een omweg weer bepalend laten zijn voor
de mogelijkheid bewijs door getuigen te leveren.
De hier aanbevolen benadering vindt ook bevestiging in de rechtspraak. De
enkele rechter die zieh uitdrukkelijk over het begrip 'partij' heeft uitgelaten komt ook
Hier wordt gesproken over de materiele partij in ruime zin en dus niet over "de materiele partij" in de
speeifieke betekenis van de (rechts»persoon over wiens rechten en verpiiehtingen in het geschil een uitspraak wordt verlangd.
Voor de tekst van die bepaling zie par. 2.1.1.
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tot de conclusie dat aan dit begrip een formele invulling moet worden gegeven."*
Daamaast valt op verschillende uitspraken te wijzen waarin min of meer expliciet
werd uitgesproken dat een belang bij de afloop van de zaak onvoldoende was om te
worden aangemerkt als partij:
UK S maart 1920, /V7 1920, 343: De gefailleerde is in een ceding van de curator tegen
derden gcen partij, hoezeer hij ook belanghebbende is.'"* Volgens HR 28 Oktober
1926, A7 1927, 91 geldt dit ook als de gefailleerde ecrst zelf partij was en de curator na
net faillissemcnt het gcding hecft overgcnomen.'"' In gelijke zin Hof Amhem 9 februari 1926, M/1926, 1088.**'
Rb Arnhcm 26 September 1952, M/ 1954, 250: In een procedure tussen de beslaglegger
en de bcslagenc is de derde-beslagene geen partij, hoezeer deze ook belang heeft bij de
vaststelling van de hoogte van de vordering van de de derde-beslagene op de beslagene.
Rb Middelburg 26 juni 1957, A7 1958, 28: Ken bond die op grond van een CAO op eigen naam en voor zieh het aan haar lid toekomende loon vordert, kan dat lid als getuige
voorbrengen, nu deze gecn partij is in de procedure.
Hof 's-Hertogenbosch 28 juni 1962, M/ 1963, 281: Een belanghebbende bij een procedure wordt daardoor nog geen partij.'*'
Micrtegcnovcr staat natuurlijk het bezwaar dat onverminderd de eventuele
gewetensnood bij de betrokken getuige het wel eens van toevallige omstandigheden het tempo van de procedure, de door de rechter genomen beslissingen - of van de
processtrategie van partijen kan afliangen of met deze gewetensnood wel rekening
wordt gehouden. Dat staat dan weer op gespannen voet met de ratio van het verschoningsrecht van verwanten, dat deze gewetensnood juist als basis erkent voor het recht
geen verklaring af te hoeven leggen. In het hiervoor gegeven voorbeeld kan bij een
formed partij-begrip partij C ervoor zorgen dat D verplicht is een verklaring af te
leggen door allecn A te dagvaarden. Daar kan D weinig tegen uitrichten. Dat zou wel
'" Rb Middelburg 25 april 1*»35. /V7 1935. 1132.
"" Ilij /;\l de uiikomsi van de procedure immers legen zieh moeten laten gelden (Rb Utrecht 23 September
1942. \./ 1944.424)
'"" Dit arrest werd hijgevallen door F. Bordewijk (!), "De failliet als getuige', If. 11524. p. 4. Die bijval
»as niel unaniem. I. van C'reveld. If'. 11535. p. 4. wees op de ongclijkhcid die hierdoor tussen partijen
ontstoud: de laillict is geen partij en kan dus gelingen, de wedcrpartij kan dat niet (Dombo avant la Icttre!).
In 'I'ithreiding \;ui (ietuigen-Bewijs", H7*<V/f 2772 (1923), p. 66. drong hij aan op een wettelijke voorziening Hedocld arrest deed I. A. Micheels. "De failliet als getuige'. W 11606. p. 8. zelfs van "jurisimprudentic" spreken. Verdcrop in deze paragraaf wordt meer gezegd over de toenmalige positie van de
partijgcuiigc.
"' I en al'wijkcndc hcslissing /on \olgcns net kopje in dc NJ te vinden zijn in Rb Alkmaar 25 juni 1925.
\-/ 1925. 1051. maar in het gepubliceerde deel \an die uitspraak is dat niet terug te \inden.
*** Kr zijn als zo vaak ook beslissingen in ;indcre /in. Rb Rotterdam 24 februari 1921. If'. 10727. p. 4. zag
degene met wie was oxcreengekomen dat hij de uitspraak legen zieh /ou laten gelden als partij. Rb Utrecht
29 tchmari 1980. VJ 1980. 599. merkte de ertgenamen als partij aan nog voordat zij dc procedure hadden
overgenomen. Rb 's-(.ira\cnhage 6 decembcr 2000. .W 2001. 345. bombardcerdc de echtgenote van de
eisende partij lot (matcricic) partij. die uit hixitdc van dc overeenkomst en dc huuelijksgemecnschap ook
oreditcur was uit hootde van de gestelde koopoptic. Die beslissingen zijn in het licht van het voorgaandc
onjuist.
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eens tot een uiterst onbillijk resultaat kunnen leiden. Dat hoeft evenwel nog geen
reden te zijn om af te stappen van de formele benadering. In de incest schrijnende
gevallen kan de getuige immers - zeker als aannemelijk is dat C juist om die reden
deze procedurele keuze heeft gemaakt - een beroep doen op de rechter om te belctten
dat aan bepaalde vragen gevolg moet worden gegeven. Hij komt dan uit bij het hiema
in par. 3.7 nog te bespreken incidentele verschoningsrecht. Dat /ill zeker soclaas
kunnen bieden. ook al geeft dit beduidend minder garanties voor ecn goedc atloop
dan het verschoningsrecht zelf. Dat is dan de prijs die moet worden betaald voor ecn
hanteerbaar en voorspelbaar. want formed criterium.
De formele benadering brengt in ieder geval met zieh dat voor de bcantwoording van de vraag of iemand partij is alleen omstandigheden in aanmerking hoeven te
worden genomen die ontleend worden aan de procedure zelf. Daarbij past dm het
moment waarop het getuigenverhoor wordt algenomen als tijdstip van beoordcling
wordt aangehouden. De rechten en plichten van een getuige moeten worden bepaald
op het moment dat het verhoor wordt gehouden: er is geen aanlciding rekening tc
houden met toekomstige ontw ikkelingen of het verledcn de doorslag tc latcn geven.
Dan zou het voordeel van een formele benadering immers weer worden prijsgegeven.
De rechtspraak spreekt zieh dan ook in het algemeen in dc/e zin uit.'"'
De volgende te beantwoorden vraag is of het begrip 'partij' in art. 165 Rv
autonoom moet worden uitgelegd of dat kan worden aangcsloten bij art. 164 Rv, dat
handelt over de partijgetuige. Bij de wijziging van het bewijsrecht in 1988 wcrd het
mogelijk ook de partij zelf als getuige te doen hören. Daarvöör werd dit, na een lange
rechtsonrwikkeling, uiteindelijk voor onmogelijk gehouden."** De partij, die dus eerst
' " Hof VGravenhage 6 juni 1929. M/ 1929, 1782: Hof 's-Gravenhagc 17 januari 1962. A7 1962, 500; MR
18 november 1983. M/ 1984, 256 (r.o. 3.4: "...op het tijdstip dat..."); MR 28 juni 1985, M/ 1985, 8X8; IIR
30 januari 2004, Ävc/Jf 2004, 22: "De rechter-commissaris dient bij de beoordcling van dc gegrondhcid
van een beroep op een verschoningsrecht uit te gaan van hetgeen ten tijde van die bcoordeling bekend is."
De enige - en onbegrijpclijke - uitzondering vormt Rb Haarlem 13 juli 1982, A7 1983, 178. waarin ecn
huwelijk wordt genegeerd en een aanverwant van de echtgenote als neef wordt behandcld.
*" Wie in het oude recht een bepaling zoekt waarin een dergelijk verbod is te vinden. zal dat tevergcefs
doen. Het enige aanknopingspunt bood art. 1947 BW, dat de (gewezen) echtgenoot en de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn als onbekwaam uitsloot van het getuigenbewijs. In samenhang met het ncstaan
van het verhoor op vraagpunten, dat alleen partijen kon betreffen, leiddc dat dan tot dc conclusic dat partijen van het getuigenverhoor waren uitgesloten. Aanvankelijk was de rechtspraak verdecld. Rb Maastricht 7 Oktober 1865, W. 2839, p. 3, en Rb Amsterdam 26 april 1875, Jf. 3915, p. 2. vonden dat een partij
best als getuige kon worden gehoord, waar tegenover stonden Hof's-Hertogenbosch 4 maart 1879, >f.
4453, p. 1 ('De wet kent de verklaring van de partijgetuige niet als bewijsmiddel'), en Rb Maastricht 1
februari 1900, If. 7475. Dc Hoge Raad sprak zieh uit in FIR 3 januari 1913, AW 1913, 369. en besliste dat
een partij alleen kon worden gehoord op vraagpunten en nict als getuige. Die beslissing werd hcrhaald in
HR 19 januari 1922, AW 1922, 319 en HR 28 Oktober 1926. AW 1927. 91. Vanzelfsprekend was het daarmee kennelijk nog niet, want de vraag of een partij kon getuigen komt herhaaldelijk terug en dc bcslissing
wordt soms uitgebreid gemotiveerd: Hof's-Gravenhage, 12 februari 1940, AW 1940, 497; Rb Haarlem 6
juni 1948, AW 1949, 400; HR 28 Oktober 1949, /VJ 1949, 693; Hot" 's-Hertogenbosch 28 juni 1962, AW
1963, 281. In HR 1 februari 1963. AW 1964, 157. werd uiteindelijk het verbod van het hören als geluige
van de materiele en formele partij bij een rechtsgeding gecanoniscerd als een beginsel van het Ncdcrlandse
procesrecht. Daar werd niet meer aan getomd. Je vraagt je overigens in gemoede af waarom de door art.
1947 BW (oud) opgedrongen beperkingen niet op grote schaal werden ontdoken door de vordering ter
incasso te cederen. Volgens Rb Rotterdam 14 mei 1973. AW 1975, 73, en Hof VHertogenbosch 28 juni
1962. AW 1963, 281. mocht dat. De literatuur was uiteindelijk eensluidend, zie L.W.M.M. Drabbe, 'Partijen als getuigen', AWß 1965, p. 297-302, met een schets van de ontwikkeling van de opvattingen. en STEIN
1970, p. 342-343.
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van het getuigenverhoor was uitgesloten. kon voortaan als getuige worden voorgebracht. Het ligt dan voor de hand dat dit dezelfde partij is als de partij die daarvoor
niet kon worden gehoord. De regering heeft bij de parlementaire behandeling dan
ook laten blijken dat de jurisprudence op het begrip 'partij' in beginsel haar gelding
bleef" behouden."'' Die jurisprudentie had echter vrijwel zonder uitzondering betrekking op de vraag of een getuige bekwaam was en niet of nauwelijks op de vraag of
aan een getuige een verschoningsrecht toekwam. We zien ons dus gesteld voor de
vraag of die jurisprudentie wel bruikbaar is voor het verschoningsrecht van verwanten.
Een voorbeeld zal helpen de gedachten te bepalen. Na een ongeval spreekt de
gelaedecrdc A zowel de bestuurder B aan (op grond van art. 6:162 BW) als de eigenaar van het motorrijtuig C (op grond van art. 185 WVW 1994) en hij betrekt hen
door middcl van een en dezelfde dagvaarding in een procedure. A krijgt zowel in de
zaak tegen B als in de zaak legen C een bewijsopdracht. Ten aanzien van de bewijsopdracht in de zaak tegen C wil hij de echtgenote van de bestuurder B als getuige
doen hören. Volgcns de oude rechtspraak van de hoge raad was B geen partij in de
zaak tusscn A en C en konden hijzelf. zijn vrouw en zijn kinderen in die zaak zonder
bezwaar worden gehoord. ""* Naar huidig recht zou dit betekenen. dat B in de zaak
tusscn A en (.' geen partijgetuige is. Moct dit nu worden doorgetrokken naar het geval
dat de echtgenote zieh wil verschonen?
Ik denk dal ecu bevestigende beantwoording van die vraag geindiceerd is. In
de eerste plaats is het in het algemeen wenselijk dat hetzelfde begrip, als dat in verschillciulc bcpalingen tcrugkomt, telkens op dezelfde wijze wordt uitgelegd. Dat bevordcrt dc overzichtelijkheid en rechtszekerheid. C'ontra-indicaties zijn er in dit geval
niet: in wetgeving, jurisprudence of literatuur is nooit bepleit om in dit verband met
verschillcndc partij-begrippen te werken. Sterker nog, voor zover ik kan nagaan is de
vraag nog nooit ami de orde gesteld. In dc derde plaats ging het in de oude jurisprudentie vaak om de onbekwaamheid van getuigen die onder art. 1947 BW (oud) vielen. Die getuigen zijn vanaf 1 april 1988 bekwaam, maar hebben daarvoor in de
plaats het verschoningsrechl gekregen.'" Deze door de wetgever gewenste continuiteit zou derhalve bij een andere invulling van het partij-begrip verloren gaan."'* In de
vierde plaats blijkt dc jurisprudentie op het begrip partij in de kern terug te gaan op
een benadcring, die voidoende recht doct aan het verschoningsrecht van verwanten.

'"' In de MvA (A.'um«TA7uM«-/i // 1981. 10377. nr. 7, p. 23) viel tc lezen: •'Over de vraag. wie als partij
moelen worden hesehouwd. l.uir de Ickst /ich niet uit (...). Dc hcanlwoording van die vraag zal \an minder
hclung worden, als de partij als goluigc /al kunnen worden gehoord. en kan. als It« dusverrc. aan dc rechtsprauk worden ovcrgclutcn." Naar aanlciding van die passage word in de Vaste Commissie voor Justine
van de Isle Kainer gexraagd of de hedoelde partijen. die thans als getuige konden worden gehoord. degenen waren voor wie dat \oordicn niet gold, omdat /i| als partij werden aangcmerkt (^'um<T.vru/bU'n / 19861987, 10377, nr Ma. p 2V IX: minister anlwoordde het aan de rechtspraak over tc willen latcn en niet bij
voorbaat uit tc willen sluitcn dal aan het partij-begrip in de tockomst een in bepaaldc op/ichtcn cnigszins
ufwijkcndc uitleg /:il worden gegeven (A.omtT^uUfn / 1986-1987. 10377, nr. 61b. p. 4).
"* IIR IX lehruari 1937. ,V/ 193'. (>22.
'*' A'<im«r.«MJMfn // |9f,9-|>»70. 10377. nr. 3 <M\Tl. p 16.
*" Ook in de conclusic OM bij MR 21 mei 1999. ,VJ 2000. 291. en de conclusie OM bij HR I november
19%. V./ |997, S3. wordl ervan uitgeg;ian dat de onder het oude recht gewezen jurisprudentie op het begrip 'partij" haar gelding heert bchouden.
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De hiervoor aangeduide beslissing HR 18 februari 1937. A/7 1937, 622. was
gebaseerd op het feit dat de vorderingen legen B en C ook afzonderlijk hadden kunnen worden aangebracht. In de woorden van de hoge raad:
dat de aard van hetgeen The Ocean [A. FF] in dit geding vordert, niet medehrengt, dat
daaromtrent slechls in een. tegen haar beide wederpartijen gc/amenh|k uanhangig gemaakt geding kan worden bcshst, Axniat The Ocean haar \ordenng tegen ('entranl
Comite |C. FFJ ook geldend had kunnen maken /onder tcvcns Bessern (B, FF| in het
geding te betrekken;
dat onder de/c omstandigheden dc processueclc hand [door ge/iimenliike dagvaarding]
met tengevolge heeft. dat Bessern in dit geding ook ten uan/.icn van de \ ordering tegen
Centraal Comite in den zin van art. 1947 BW partij is.

De processuele band zorgde dus niet voor een materiCle eenheid. Dat laatstc geert de
sleutel voor de oplossing. In een formele benadering is het de processuele band Hissen verschillende in de procedure betrokken (rechts(personen die maakt dat zij ten
opzichte van elkaar partij zijn. Dit zal evenwel moeten worden doorbroken in die
gevallen waarin de matcriSle ecnhcid te zeer ontbreekt om die gevolgtrekking tc
rechtvaardigen.
Uiteraard zal - we hebben het immers over getuigenverhorcn - dc bewijsopdracht vertrekpunt moeten zijn. Fen partij is voor het ondcrhavige onderwerp alleen
partij. indien deze betrokken is bij de concrete bewijsopdracht waarover de getuige
moet worden gehoord. Met de bewijsopdracht als vertrekpunt zal daarom uitgaande
van de jurisprudentie op het begrip 'partij' een onderscheid worden gemaakt tussen
een aantal gevallen. Deze benadering zal hieronder worden uitgewerkt voor dagvaardings- en verzoekschriftprocedures. Daaraan wordt een paragraaf toegevoegd over de
vereenzelviging van een natuurlijk persoon met een partij. De uitzondering aan het
slot van art. 165 lid 2 sub a Rv ("...een en ander tenzij de partij in hoedanigheid optreedt") komt daama aan de orde. Het probleem dat ontstaat als niet kan worden
vastgesteld wie partij is, wordt besproken in par. 4.7.
Op deze plaats wordt de hiervoor gemaakte opmerking herhaald, dat de door
de jurisprudentie in het verleden ingeslagen weg, die hier in de kern voor juist wordt
gehouden. ertoe kan leiden, dat in een concreet geval op onaanvaardbare wijze afbreuk wordt gedaan aan het verschoningsrecht dat aan een bepaalde getuige onder
andere omstandigheden zou zijn toegekomen. In een dergelijk geval zal aan de noodrem van het incidentele verschoningsrecht moeten worden getrokken. In par. 4.6
wordt nagegaan of er, als de rechter weigert om aan de noodrem te trekken, nog aanleiding kan zijn om met bewijsuitsluitingen te werken.
5.2.5.2. / Par/yen z'n de r/n von arf. 765 Äv /n c/agvaar<//ng.v/?rocerfwrev
Indachtig de hiervoor geformuleerde uitgangspunten (de situatie op het moment van het getuigenverhoor en de concrete bewijsopdracht bepalen wie verschoningsgerechtigd zijn) zal allereerst moeten worden vastgesteld welke de partijen zijn,
die bij de procedure (dus nog niet: bij de bewijsopdracht) zijn betrokken. In beginsel
moet kunnen worden volstaan met het raadplegen van de kop van het vonnis, want
art. 230 lid 1 sub a Rv schrijft immers de vermelding van partijen in het vonnis voor.
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Enige behoedzaamheid is echter op haar plaats. Rechters zijn niet altijd even precies.
In een vonnis plegen nogal eens partijen te worden vermeld, die allang niet meer in
de procedure zijn betrokken doordat ten aanzien van hen de vordering op de een of
andere wijze, wellicht zelfs om formele redenen (onbevoegdheid, nietontvankelijkheid), is afgedaan of die nooit partij zijn geweest omdat de vordering te
hunnen aanzien nog voor het aanbrengen van de zaak is ingetrokken. De hoge raad
heeft dan ook beslist dat aan de vermelding van partijen in de kop van het vonnis
geen doorslaggevende betekenis mag worden gehecht.'*''
I)c volgende stap betrcft het analyseren van het vonnis in die zin, dat wordt
nagegaan welke partijen betrokken zijn bij de bewijsopdracht waarover de getuige
wordt gehoord. lien partij is bij een probandum betrokken indien de uitkomst daarvan
in dc visie van de rechter " bepalend is voor (een deel van) de rechten en verplichtingen van die partij waarover in die procedure een beslissing wordt gevraagd. Het
komt dan aan op uitlegging van het vonnis. Dat hoeft geen probleem op te leveren,
want als de rechter zijn werk goed heeft gedaan wordt zelfs in de motivering geSxpliciteerd op welk onderdeel van het geschil de bewijsopdracht betrekking heeft. De
eisers cn verweerders die dat deel van de vordering (nog) aangaat, zijn de partijen die
we moeten hebben.
Het doet daarbij niet terzake of tegen een van hen al dan niet verstek is verleend, want verstekvcrlcning op zichzelf doct niet dc hoedanigheid van procespartij
vervallen."' Maar indien de zaak tegen een oorspronkelijk bij een vordering betrokken (rechts)persoon inmiddels op de een of andere wijze is afgedaan, kan die
(rechts)persoon niet meer worden aangemerkt als partij in de zin van art. 165 Rv. De
rechten en verplichtingen van die (rechts)persoon zijn dan immers niet meer in het
geding. Dus:
Rb Groningen 28 Oktober 1918. M/ 1919, 210: De getuige was aanvankelijk medeciser, tnaar dat onderdeel van het geschil is al met een niet-ontvankelijkverklanng gecindigd. Deze gelinge is dus geen partij meer.
Hot"'s-Gravenhage 6 juni 1929, .V/ 1929, 1782: De vordering tegen de mede-gedaagde
is al bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis toegewezen. De mede-gedaagde is dus
geen partij meer in de procedure.
Rb Haarlem 11 jaiuiari 1933, .V/ 1934, 289: De mede-gedaagde is geen partij meer, nu
de zaak tegen hem is afgedaan, ook al moet de einduitspraak nog volgen.
Ktr /aandtun 24 maart 1938, .V/ 1938, 275: Vordering van benadeelde tegen chauffeur
en /ijn patroon. IX" vordering tegen de chauffeur is al toewijsbaar bevonden. De chauf** HR 28 juni 1985. V/ l»>85. 888 I lit Rh Zutphen 7 novemher 2002. ,\7 2003. 105. blijkt dat de vermelding van partijen in dc kop van het vonnis soms met opzet onjuist is, omdat ccn door eisen gecreeerde
ondiiidclijkhcid /o onoploshaar blijkt tc /ijn. dat dit uiteindclijk tot nict-ontvankclijkhcid leidt. Die uilspruak hocII wcl lot rcsulnuit. dat hcl in dcrgclijkc zaken nooit tot een bewijsopdracht komt. zodat degene
die nioct uitinakcn ot er een verschoningsreeht heslaat geen inlerpretaticproblcmen heeft.
" IV toc\ocging "in dc visic van de rechter" kan mocilijk worden gcmisl. Hclaas /ijn er vonnissen met
hewijsopdruchten die ohjectict' gc/icn met de beste wil van dc wereld niel in verband kunnen worden
gebracht met dc afloop van dc /aak. Hat mag geen reden zijn om het vcrschoningsrecht om zecp te helpen.
'"' Hot 's-HertogenrH>sch 25 Oktober 1932. AS7 1933, 639; impliciet in gelijke rin Rb Amsterdam 14 novembcr 1930. \ 7 I «31. 816.

108

Hoofdstuk 3
fcur is daarom geen party meer. ook al is het dictum uitgesteld tot hct in beide zaken tc
wijzen eindvonnis.
In de twee laatste gevallen was nog niet door een uitdrukkelijk dictum
eind gemaakt aan het desbetreffende onderdeel van het geschil. I let lijkl niettemin
juist ook in die gevallen de betrokkene niet meer als partij aan te merken, omdat de
afloop van de bewijslevering geen invloed meer kan uitoefenen op de afloop van dat
onderdeel van het geschil. De rechter is immers gebonden aan een uitdrukkelijk en
zonder voorbehoud gegeven beslissing in een tussenvonnis, behoudens bij/.onderc
omstandigheden."' Alleen als er in die bijzondere omstandigheden een guntje zit dat
ook nog eens van invloed kan zijn op de beslissing op de in het geding /ijndc rechten
en verplichtingen, zou een dergelijke wijze van "aldoening" builen beschouwing
moeten worden gelaten.
Intussen hoeft het nog niet zo eenvoudig te zijn om vast te stellen of ccn afdoening ten aanzien van een van de betrokken (rechts)personen wel tot gevolg heel!
dat diens rechten en verplichtingen niet meer in het geding zijn. In een door het Hof
Amhem berecht geval ging het om de eis van de pachter een pachtovcrcenkomst vast
te leggen, ingesteld tegen alle eigenarcn van het pcrceel. Na toewij/.ing van dc
vordering ging een eigenaar niet in appel en de rest wel. In zo'n /aak kan de uitspraak
alleen maar ten aanzien van alle eigenaren hetzclfdc gevolg hebben. Het Hol concludeerde daarom dat de beslissing in appel ook voor de niet in het hoger beroep betrokken eigenaar zou moeten gelden en dat deze daarom "ook in hoger beroep als partij
zou moeten worden beschouwd." Gegeven de premisse dat de uitspraak van het Hof
ook zou gelden voor de niet appellerende eigenaar, is die uitspraak juist. Een zelfde
redenering moet ten grondslag hebben gelegen aan een beslissing van de Rb Roermond, waarin werd uitgemaakt dat de firmant van een vennootschap onder firma, die
niet zelf in verzet was gegaan tegen het tegen hem uitgesproken verstekvonnis, toch
partij bleef in de verzetprocedure waarin de vof als partij optrad.'™
Na de inventarisatie van de bij de bewijsopdracht betrokken partijen laat zieh
een aantal gevallen onderscheiden, waarbij slechts voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in een procedure met enkel een eiser en een gedaagde alleen zij de partijen
in de zin van art. 165 Rv zijn. De te onderscheiden gevallen zijn:
a) De bewijsopdracht heeft betrekking op een vordering die door of tegen verschillende partijen is ingesteld en telkens dezelfde grondslag heeft. De processuele
band is dan voldoende om al deze partijen aan te merken als partij in de zin van art.
165 Rv. Een verwante van gedaagde Z zal zieh dus kunnen verschonen, ook al heeft
hij geen familierelatie met de overige gedaagden A t/m Y. Deze hoofdregel wordt
toegepast in: HR 23 november 1917, A7 1918, 8; Rb Amsterdam 2 april 1931, A7
1931, 1156; Rb Amsterdam 3 maart 1932, A7 1933, 976; conclusie OM bij HR 30
juni 1933, A7 1933, 1587; Ktr Amsterdam 11 november 1941, AW 1943, 313'"; Rb
Roermond 1 februari 1943, AC/ 1943, 755; en in feite ook in Hof's-Gravenhage 19
™ Laatstelijk HR 21 September 2001, M/2001. 617.
"' Hof Arnhem 8 januari 1962, A7 1962.409.
"' Rb Roermond 22 Oktober 1981. M/ 1983, 1460.
"* Waarvan nog vermeldenswaard is dat het volgens de kantonrechter geen verschil maakte dat dc vordering tegen de vier hoofdelijk aansprakelijke gedaagden in vier gelijke delen was geknipt.
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april 1915, W. 9872, p. 4, zij het dat het daar om een wraking op de voet van art.
1950 BW(oud) ging.''"
Het is niet nodig dat over de vordering slechts tegen alle gedaagden of voor
alle eisers bij e^n en hetzelfde vonnis kan worden beslist. Met andere woorden, het
hoeft niet te gaan om een zaak waarin de exceptio plurium litis consortium met succes kan worden opgeworpen. Voldoende is dat de vordering aan eisers gezamenlijk
toekomt of door gedaagden gezamenlijk moet worden voldaan.
Aan de andere kant kan het feit dat de wet of jurisprudence voorschrijft wie
als partijen in het geding moeten worden betrokken wel een indicatie opleveren, dat
de under b) te noemen uitzondering niet van toepassing is. Hof 's-Gravenhage 12
februari 1940, /V7 1940, 497, geeft hiervan een voorbeeld. Partij A executeert een
titel tegen B en legt beslag op diens inboedel. C verzet zieh daartegen op de voet van
art. 456 Rv (oud) en dagvaardt overeenkomstig dat artikel zowel de arrestant A als de
gearresteerde B. stellend dat de inboedel aan hem, C, toebehoort. C wordt belast met
het bewijs van die Stelling. Het hof oordeelt vervolgens, dat B. diens echtgenoot en
diens zoon onbekwaam zijn om als getuigen te worden gehoord, omdat B immers
partij is in de procedure, ook voor zover die tegen A is gericht. Dat oordeel is juist,
want gclet op het genoemde voorschrift kon destijds de vordering tegen A niet ingestcld worden zonder ook B in rechte te betrekken.
Ook wannecr de vordering ondeelbaar is kan aanstonds worden geconcludeerd, dat de processucle band toereikend is om tot een materiele eenheid te concluderen.""
De hier gcformuleerde hoofdregel sluit ook aan bij de dagelijkse praktijk.
Verwantschap met een van de betrokken partijen is doorgaans voldoende om een
beroep op het versehoningsrecht te honoreren. Men kan zieh zelfs afvragen of de
rechters en advocaten zieh wel bewust zijn van de hiema onder b) te bespreken uitzondering.
b) Er is een veelheid aan eisers of gedaagden en de bewijsopdracht heeft betrekking op een vordering, die een andere grondslag heeft dan de vordering tegen of
van degene met wie de getuige een bcpaalde familierelatie heeft. Er is dan wel sprake
van een processuele band, maar die wordt doorbroken doordat er geen sprake is van
een materiele eenheid tussen de vorderingen. De betrokken (rechts)persoon is dan in
zoverre geen partij, zodat er geen beroep kan worden gedaan op het verschonings"* In die tiend/mik met meer dim 152 eisers was de gctuige hroer van een van de risers en /wager van een
andere. Moel die getuige IUI in 2 /aken worden aangemcrkl als lamilic \an een partij en in de andere zaken
niel. of moet juist in alle /aken de/eltdc posilie aan hem worden tocgekend Mel hot nam de wraking op
grund \an art. 1950 ItW aan. omdat door ge/amenlijkc dagvaarding de /.uik als een /aak moest worden
gc/icn IK" proccssuele Kind gal dus de doorslag.
• ' /oals \olgt uit MR 12 iimi l»70. V.V 1970. .«2. Hof VHertogcnoosch 18 februari 1975, M/ 1975.470,
berusl op de/ellde gedachte IK- ml Rb Rotterdam 1 augustus 1958. ,Y7 1959. 298. af te leiden rcgcl. dat in
taken die ook al/onderlijk kunnen worden aangebracht per gcdaagdc o\er de getuigen moet worden beslist. is dus oniuisl l>ok Rb Anihem 11 Oktober |9<<2. .V7 1963, 129, draail de rcgcl ten onrcchte om. Curieus m dit verband en daarom \ermeldensw;iardig is nog Kir Alphen aan de Rim 21 maart 1945. iV/ 1946.
522. waarin werd tv*liM dal de exceptio pltinum litis consortium niet mecr kan slagen indicn een van de
mede-belanghcbhciuk'n ,il .iK cctuige was gehoord /onder dat daartcgen bc/waar was gemaakt.
'" /ouls in Rb Ntiddelburg 6 tebruari 1952. ;V7 1952. 659. waarin het ging om de revindicate van een
paurd.
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recht. Deze regel werd - ten aanzien van de bekwaamheid van getuigen c.q. het zijn
van partijgetuige - toegepast in:
MR 12 novcmber 1915, H'. 9903, p. 1: Ecn bijzondcr vertegenwoordiger steh namens
het kind (kosten levensonderhoud) en namens de moedcr (kosten bcvallingt een \ ordering in tegen de \envekker. I)e/e vordenngen bhjven hun zelfstandig beslaan hchouden. vormen niet materieel een geding. l-en bcshssmg ten aan/icn van een geluige in
de ene zaak heeft dus niet ipso facto gevolgen voor de andere /aak.'^
Hof Amsterdam 9 januari 1925. .V/ 1926, 695: De borg betaalt onder de borgtix-ht en
spreekt de gewaarborgde aan en, in verband met een verwaeht vcnveer, tevens dicns
vader. Het Hof stell vast dal het gaat om twee verschillende vordenngen met elk haar
eigen grondslag, die slechts gedeeltelijk parallel loopt IV beide gcdaugdcn knigen dczelfdc bewijsopdracht. Als getuigc vvordt een broer voorgehracht. die door de RC
wordt gehoord in de zaak van de zoon, want in die zaak is de/e met onbekwaani ex art.
1947 BW (oud). Het Hof acht dit juist, omdat de vader "loch Staat hinten de \ ordering
tegen zijn mede-gemtimeerde."
Ktr Rotterdam 14 februari 1927, V,/ 1927, 851: Twee eisers stellen nil hoofde van dezelfde arbeidsovereenkomst gezamenlijk een vordering in, De Ktr overweegt dal hei
materieel om twee rechtsvorderingen gaat. zodat de 65n niet is aan le merken als partij
in het geding van de ander. Dat wordt onderstreept doordal gedaagde verschillende
verweren heeft gevoerd en de procedure ten aanzien van leder een ander verloop heeft
gehad.
Rb Haarlem 11 januari 1933, AC/ 1934, 289: De mede-gedaagde in vrijwaring kau in de
vrijwaringszaak als getuige worden gehoord, nu de vordering tegen de beide gedaagden op een verschillende grondslag berust.
HR 18 februari 1937, M/ 1937, 622: The Ocean, benadeelde van een ongeval waarbij
een van haar voertuigen betrokken was, steh een vordering in tegen de verzekeraar en
de bestuurder. De verzekeraar wordt belast met het bewijs en wil de bestuurder als getuige doen hören. HR: "dat de aard van hetgeen The Ocean in dit geding vordert, niet
medebrengt, dat daaromtrent slechts in een, tegen haar beide wederpartijen gezamenlijk aanhangig gemaakt geding kan worden beslist, zoodat The Ocean haar vordering
tegen Centraal Comite ook geldend had kunnen maken zonder tevens Bessern in het
geding te betrekken; dat onder deze omstandigheden de processueele band |door gezamenlijke dagvaarding] niet tengevolge heeft, dal Bessern in dit geding ook ten aanzien van de vordering tegen Centraal Comite in den zin van art. 1947 BW partij is."™"
Hof Amsterdam 21 december 1944, ,V7 1946, 273: De werkgever en de werknemer
worden aangesproken voor een door de werknemer begane onrechtmatige daad. De zaken hadden ook afzonderlijk kunnen worden aangebracht, dus kan de werknemer in de
zaak van de werkgever als getuige worden gehoord.

"" Toegepast in Rb Alkmaar 19 februari 1920, M/ 1920, 924.
"° Toegepast in Hof 's-Gravenhage 4 november 1937. ,Y/ 1938. 275; gelijke beslissing 'avanl la lettre' in
Hof Arnhem. 31 januari 1934, /VJ 1934. 1260. Ook Ktr Eindhoven 28 juli 1954. A7 1954, 688, zegt dit
arrest toe te passen, maar lijkt er niet veel van begrepen te hebben aangezien hij overweegt dal de gezamenlijlce bewijsopdracht de band tussen beide zaken tot een onverbreekbare heeft gemaakt.
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Hof's-Hertogcnbosch 7 januari 1958, AC/ 1958, 520: Bosch procedeert tegen Kessels.
Het Ncderlands Beheersinstituut intervenieert, omdat het een zelfstandige vordering
heeft op Kessels, en krijgt een bewijsopdracht. Als getuigen worden de echtgenote en
de dochter van Bosch opgerocpen. Dezen zijn niet onbekwaam op grond van art. 1947
BW (oud), omdat Bosch geen partij is in de procedure tussen Kessels en het NBI. Om
dc/clfdc reden kan ook Bosch als gctuige worden gehoord.
MR I novembcr 1996, M/ 1997, 83: De gemeente stelt een verhaalsvordering op grond
van de ABW in legen N. en tevens tegen V., die door de gemeente voor hoofdelijk
aansprakclijk werd gehouden. N. is daardoor geen partij in de zaak tussen de gemeente
cnV.""
c) Er is formed een partij, maar daar gaan anderen als partij achter schuil.
Deze situatie doet zieh voor indien een vennootschap onder firma in rechte optreedt.
De firmantcn zijn immers hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap en delen overeenkomstig de gesloten overeenkomst in het vermögen van de
vennootschap. Dit was voor Rb Amsterdam 16 juni 1924, A7 1924, 1024, en Rb
Haarlem 3 februari 1981, AC7 1982, 369, reden om ook de firmanten, ook al trad alleen de vennootschap op als eisende partij, als partij aan te merken. Hof 'sHcrtogenbosch 9 februari 1943, AL/ 1943, 514, acht bij een vennootschap onder firma
als gcdaagde partij formed en matcricel ook ten op ziehte van de vennoten een geding aanwezig. Dat blijft volgens Rb Roermond 22 Oktober 1981, A7 1983, 146, ook
gelden in de ver/.etprocedure voor de firmant die bij verstek is veroordeeld, maar niet
/elfin verzet is gegaan. Hof 's-Hertogenbosch 2 november 1943, M/ 1947, 240, laat
dil /.elf's gelden voor de na het begin van de procedure uitgetreden vennoot van de
eisende vennootschap onder firma. Nu de vennootschap onder firma geen rechtspersoonlijkheid be/it en al haar rechten en verplichtingen rechtstreeks de vennoten aangaan, lijken dit juiste beslissingen te zijn. De vennootschap is niet meer dan het jasje
Wiiurin de vennoten gehuld gaan. In lijn hiermee ligt Rb Breda 19 September 1933,
W 1934, 656, welke uitspraak tussenkomst van een vennoot in een door de vennootschap gevoerd geding onmogelijk achtte. Dat ligt voor de hand als je al partij bent."'
Kennelijk werd een vergelijkbare redenering gevolgd in Rb Amsterdam 31 januari
1941, A7 1941, 241. De vennoten waren gezamenlijk gedagvaard en wilden elkaar
over en weer in elkaars zaken als getuige doen hören. De rechter-commissaris oordeelde evenwel dat de uit de wet voortvloeiende hoofdelijke aansprakelijkheid
slechts door gezamenlijke dagvaarding kon worden gerealiseerd, zodat er formeel en
"' Onjuist is Rb I Itrecht 6 juli 1949, ,Y7 1950. 488, waarin werd gcoordecld dat cumulatie van vorderingen
op vcrschilleiutc grondslagen legen vcrschillcnde gcdaagden niet mogclijk is. omdat dcze dan. doordat zij
niet nicer in elkaurs /uken als getuigen können worden gehoord. worden benadeeld. Gelet op de hiervoor
weergegeven uitspraken is daarvan geen sprake. Daarom kan ook Rh Breda 4 juni 1946. A'7 1947, 517,
niet worden onderschreven. \\;urin werd geoordccld dat de /ich in het geding vocgendc waarborg niet
meer als getuige kan worden gehoord in hei geding tussen de ciscr en de gewaarhorgde. Dubicus is Rb
Kotlerdam Ifi november 1977, YV 1978, J55. henalendc dat na scheiding en deling na ovememing van hei
geding door de ge/amenlijkc erfgenamen gesproken moel worden van aOondcrlijke gedingen. I)al hangt
iminers xan de \ ordering ;\l l)ok Rb Rotterdam .'I maart 1976. VJ 1978. 111. is wel erg losjcs door net
teil dal icder der ged;iagden /cltslandig vcnsecrmiddclen kan opwerpen voldoende tc achten om de proecssuelc baiki le doorbreken
"' Maar je kuni er kennelijk ook anders over denken. Rb 's-Gravenhage 16 maart 1943. .V./ 1943. 827,
nchtlc tussenkomst wel niogelijk door de curator van een vennoot van een vennootschap onder firma in
liquidalie in ecu door die \ ennootschap ge\oerde procedure.
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materieel sprake was van een geding. Allen waren zodoende panij en konden dus
niet worden gehoord.
Er zijn ook beslissingen in tegenovergestelde zin. Ktr 's-Gravenhagc 11 juni
1952, At/ 1953, 330. paste art 1947 BW (oud) niel toe op de echtgenoot van een llrmant in een geval waarin alleen de vennootschap procespartij pas. Rb Maastricht ft
januari 1941. .\7 1942. 374. vond het wel mogelijk de zoon van een van de linnanten
te horen. ook al kan dit tot gevolg hebben dat deze ten aanzien van zijn vader onbekwame getuige zodanig zou verklaren, dat ook de vordering legen zijn vader inoest
worden afgewezen. De rechtbank motiveerde dit met de klassieke dooddocner dat
deze omstandigheid "daaraan niet in de weg stond." Dat is niet erg sterk in het licht
van de erkenning. dat in feite de toen geldende wettelijke regeling volledig werd omzeild. Een enigszins afwijkende beslissing nam ook Rb Rotterdam 14 juni 1933. <VV
1934. 23. in welke zaak het horen van de commanditaire vennoot toelaathaar werd
geacht op grond van de overweging dat deze tegenover derden niet rechtstreeks aansprakelijk is. ()mdat hij wel rechtstreeks betrokken is bij de atloop van de zaak overtuigt dit argument geenszins.
IX' tendens in de jurisprudence "" was niettemin om door de vennootschap
onder firma heen te prikken ("piercing the corporate veil" kun je dat niet noemen,
maar het lijkt er wel een beetje op) en de vennoten als partijen in dc procedure tc
beschouwen. Gelet op de daaraan ten grondslag liggende overwegingen is dit juist.
Het verschoningsrecht komt derhalve toe aan de verwanten van elk van de vennoten,
ongeacht of de vennootschap als eiser of als gedaagde optreedt.
Naar komend recht kan de zaak anders komen te liggen. Het voorgestelde art.
7:802 BW"" kent onder voorwaarden aan de personenvennootschap rechtspersoonlijkheid toe. Een dergelijke personenvenootschap wordt dan een openbarc vennootschap genoemd. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de Firmanten blijft bestaan
(art. 7:813 BW (onrwerp)). Indien sprake is van een openbare vennootschap worden
ten aanzien van het hier bedoelde onderwerp de regels die gelden voor andere rechtspersonen van toepassing. De vraag wordt dan of de vennoot met de openbare vennootschap kan worden vereenzelvigd (zie hieronder par. 3.2.5.2.3). Ten aanzien van
de vennootschappen die geen rechtspersoonlijkheid verwerven blijft het hiervoor
gestelde van toepassing.
3.2.5.2.2 .Parri/e/; in tfe z/w vaw art. 755 Äv /«
In art. 284 lid 1 Rv wordt voor de verzoekschriftprocedure de volledige afdeling over het bewijs van overeenkomstige toepassing verklaard. De regeling van het
verschoningsrecht geldt dus ook voor het horen van getuigen in verzoekschriftprocedures, zij het dat in het derde lid daarop een uitzondering wordt gemaakt, die in par.
3.2.7 wordt besproken.
Ook voor de verzoekschriftprocedure zal dus moeten worden uitgemaakt wie
de "partij" is waarop art. 165 lid 2 sub a Rv doelt. Dat is niet eenvoudig, want het
" ' Bcvestigd in HR 21 januari 2000. A 7 2 0 0 0 . 255. waarin een vennoot van de procederende vennootschap
onder firma als partijgetuige werd aangemerkt.
* Äame/-s/u**en II 2002 e.v.. 28746 (Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek).
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woord 'partij' komt in de titel over de verzoekschriftprocedure (Boek 1, Titel 3 Rv)
niet een keer voor. Een jurisprudentiele ontwikkeling heeft niet plaats gevonden,
want vöör de inwerkingtreding van het nieuwe bewijsrecht op 1 april 1988 kende Rv
voor de verzoekschriftprocedure geen verwijzing naar de bewijsbepalingen die voor
dagvaardingsprocedurcs golden. Integendeel, in de jurisprudence was vöör genoemde wetswij/.iging herhaaldelijk beslist dat de bewijsregels. waaronder de regeis die
betrckking hadden op het verschoningsrecht, niet golden voor de verzoekschriftprocedure. '** Kigenlijk mögen we nog blij zijn dat de wetgever zo precies is geweest om
in het in 1988 ingevoerde art. 182 Rv (oud), waarin een aantal bepalingen uit het bewijsrecht van overeenkomstige toepassing werden verklaard op de verzoekschriftprocedure, te sprcken van "bclanghebbcnde" en niet van "partij."""' Dat neemt niet
weg dat in de parlcmentairc bchandcling geen aandacht is besteed aan de vraag hoe
het begrip 'partij' overeenkomstig moet worden toegepast in een verzoekschriftprocedure.
Het probleem is dat art. 282 lid I Rv aangeeft dat processuele bevoegdheden
toekomen aan alle belanghebbenden. opgeroepen of niet. Het transponeren van het
begrip 'partij' naar de term 'belanghebbendc' heeft dan het in het licht van het voorgaande onaangename gevolg dat de formelc benadering zo goed als onmogelijk
wordt gemaakt. Men getuige zal zieh dan immers weer kunnen verschonen op grond
van een familicrelatic met een persoon, die niet bij de procedure is betrokken, maar
beweerdelijk wel voldoende belang heeft om als belanghebbende te worden aangemerkt. Dan zijn de poppen weer aan het dansen, want een dergelijke bewering vraagt
en om een algrenzing van dit vage begrip en om een vaststelling van de feitelijke
juistheid daarvan. En hoewel bij die benadering recht wordt gedaan aan art. 284 lid I
Rv"". zal dat meteen de vraag oproepen waarom bij dagvaardingsprocedures dan zo
enghartig moet worden vastgeklampt aan een formed partij-begrip.
Ook hier geldt dat de rechtszekerheid en de hanteerbaarheid van de regel, zeker in het licht van het feit dat het gaat om uitzondcringen op de algemene getuigpliclit. de doorslag moeten geven. Dat leidt tot een invulling die de in de beoordeling
te betrekken kring van belanghebbenden beperkt tot de daadwerkelijk in het geding
geroepen belanghebbenden (vgl. art. 279 lid 1 Rv). of deze nu zijn versehenen of
niet.'"" Dat zieh daaronder onbekende belanghebbenden kunnen bevinden is een probleem. dat in par. 4.7 aan de orde komt. De opgeroepen belanghebbenden hebben
immers volgens de beslissing van de rechter of partijen een zodanig belang bij de
"" IIR 6 maart 1919. ,V./ l*»l*i, 433; Hot s-(iravenhage 25 juni l*>23, AJ 1924. 50; HR 15 juni 1931. ,V7
19.11. 1242; IIR 12 lebniari 1934. VJ 1934. 1157; Ho! s-Hcrtogenhosch 18 lebruari 1939, ,Y/ 1939. 748;
llol'Amhom 13 decemher 1969. V./ 1970. 108; IIR 14 juni 1985. V/ 1985. 886. Ktr Haarlem 22 novemher
|94(), \ . / | 9 4 | , 439. maaklc als enigc ccn uit/ondcring v<x>r dc eontentieuze procedures die met ccn ver/ocksdiritt worden ingelcid. lielct op HR 23 januari 1981. .V/ 1981, 1%. dacht de hoge raad daar denkelljk ook / o oxer
'*" I lei / o u ecu slordighcid /ijn gexxcesl. die maar al le xaak een wcttclijke regeling weel binnen le sluipen.
Misschien is he) in dil gcval alleen maar niet gcbeurd omdal de bcpaling te danken is aan een amendement
van hcl Kamerlid Van der Hurg (A.cim.-rvm**«n // 1985-1986. 10377. nr 21).
" ler/ijde / n opgen\erkl dal de uil/ondehng aan het slot van dit artikcllid niels oplevcrt. omdat het een
nroblecm is dat speell in alle /aken en dus niel kan worden verengd tot de aard van een bcpaalde zaak.
** Voor dc/e henadering kan ook in dc oudc lurispnidentic een aankmipingspunt worden gevonden. in
Hot' Amsterdam 12 maart 1931. ,VJ 1932. 223. werd het licit dat dc moedcr bij ontkenning van dc wcttighoid in het getting moest worden gervicpcn en dat / i j . indien /ij vcrschccn. processuele bevoegdheden
xerkrecg. diHirslaggcxend geavht xin>r de beslissing haar als partij aan te merken.
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zaak. dat dezen gewezen moeten worden op hun procedurele rechten. Hat lijkt toereikend te zijn om rekening te houden met de mogelijkheid dat een getuige oen zodanige gewetensnood heeft. dat deze zieh bij het bestaan van een familierelatic op het
verschoningsrecht moet kunnen beroepen.
De invulling van het begrip "belanghebbende" kan dan längs de in de vorige
paragraaf gebaande paden plaats vinden. Allereerst zal moeten worden vastgesteld
wie de belanghebbenden zijn en daama welke belanghebbenden betrokken zijn bij de
bewijsopdracht. ()ok in dit geval zal daarvan sleehts sprake zijn indien de uitkomst
van de bewijslevering in de visie van de rechter bepalend zal zijn voor hun in het
geding zijnde rechten of plichten. Bij een veelheid aan partijen (aan dc ver/oekende
of verwerende kant) geldt dan de in de vorige paragraaf onder a) weergegeven regel.
tenzij de materiele eenheid tussen de versehillende vorderingen ontbreekt. Indien een
vennootschap onder firma verzoekend of verwerend optreedt, zal moeten worden
gekeken naar de daarachter schuil gaande vennoten.
Wat in het navolgende nog zal worden opgemerkt over partijen, geldt mutatis
mutandis ook voor de belanghebbenden in de hier aangegeven zin.
i.2.J.2.i Kereenze/v»#/>i/? »'an mj/wu/7i//tt' /v/-sow« mef ecra/Kvfty
In sommige gevallen wordt degene over wiens rechten en verplichtingen
wordt beslist, vertegenwoordigd door een ander. Die vertegenwoordiging wordt in
een aantal gevallen door de wet voorgeschreven. Een minderjarige wordt vertegenwoordigd door zijn wettelijk vertegenwoordiger, een pupil door zijn voogd, de onder
curatele gestelde door zijn curator en de ongeboren vrucht door de bijzondere curator. Daarnaast zijn er nog grensgevallen, zoals de vertegenwoordiging van het onder
bewind gestelde vermögen door de bewindvoerder. We spreken bij processuele vertegenwoordiging van de materiele en de formele procespartij. De materielle procespartij is degene over wiens rechten en verplichtingen wordt beslist (de
vertegenwoordigde) en de formele procespartij treedt daarvoor in rechte op (de vertegenwoordiger).
Aan de materiele en formele procespartij is paragraaf 3.2.5.5 gewijd. In deze
paragraaf gaat het over de vereenzelviging van een natuurlijke persoon met een procespartij. In het verleden kwam dat steeds ter sprake wanneer moest worden uitgemaakt of een bepaalde persoon wel bekwaam was om te getuigen.'*' Omdat die
jurisprudence van belang is gebleven voor de beantwoording van de vraag of een
getuige als partijgetuige moet worden aangemerkt (zie par. 3.2.5.2), moet worden
nagegaan of deze kwestie ook gevolgen heeft voor de vraag of het verschoningsrecht

Dat is althans mijn visie op deze kwestie, omdat m.i. de formele procespartij alleen degene is die de
procedure op eigen naam voert ten behoeve van een ander. In het verleden wcrd degene die bevoegd was
om processuele beslissingen te nemen ook aangemerkt als formele procespartij. Als zodanig werden dan
ook de minister bij een procedure van de Staat en dc burgemeester bij cen procedure van de gemeente als
formele procespartij gezien. Dat verklaart waarom J.H. Ilalkema, De/?race.?/rarf// :n At'/ />i/r#tT////(: #<'</;/»£»,
Leiden 1936, steeds uitsluitend de vraag stelt of het woord 'partij' in een bepaling de formele of materiele
procespartij betreft. De benadering van deze auteur is overigens onbruikbaar, omdat hij allccn per bepaling
wil differentieren en abstraheert van de zaak zelf. Dat is onjuist, want juist de processuele verhoudingen en
beslissingen in een zaak bepalen of een betrokkene al dan niet partij is in een voor het verschoningsrecht
relevante zin.
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kan worden ingeroepen. Bij bevestigende beantwoording kan ook een verwante van
de met een procespartij te vereenzelvigen persoon een beroep doen op het verschoningsrecht, ook al bestaat er geen venvantschap met de partij zelf.
De vraag is derhalve of de uitbreiding van het begrip 'partijgeruige' tot personen die met de feitelijke procespartij moeten worden vereenzelvigd, ook moet plaats
vinden ten aan/ien van de personen tot wie men in een zodanige verwantschapsrelatic kan staan dat het verschoningsrecht kan worden ingeroepen. Toen het ging om de
afbakening van het begrip 'partij' zelf kwam een vergelijkbare vraag aan de orde.
Die is toen (par. 3.2.5.2) bevestigend beantwoord met een beroep op een uniforme
wetsuitlegging, de afwezigheid van contra-indicaties, de door de wetgever gewenste
continuVtcit - deze argumenten gelden ook in dit geval"*' - en op de grond dat de inhoudclijkc afbakening van het begrip 'partij' in art. 164 Rv in voldoende mate recht
deed aan het verschoningsrecht van verwanten.
Dat lautste geldt in dit gcval in mindere mate. De hiervoor in par. 3.2.5.2.1
aangehaalde jurisprudentie beperktc op aanvaardbare wijze het aantal gevallen waarin (rechts)personen partij zijn in elkaars zaak en sloot daarom goed aan op het verschoningsrecht als een uit/ondering op dc algemene getuigplicht. In dit geval gaat het
om een uitbreiding van het partij-begrip en dus, als deze uitbreiding wordt overgenomen, ccn uitbreiding van het aantal gevallen waarin een beroep kan worden gedaan
op hci verschoningsrecht. Dat moet natuurlijk alleen gebeuren als daartoe voldoende
aanlcidmg is.
De vereenzelviging van een natuurlijke persoon met een partij vond vaak
plaats, otndat het in feite die natuurlijke persoon was, die de belangen van de feitelijke procespartij aangingen. De directeur-grootaandeelhouder van een BV handelt door
middel van de BV, maar in wezen gaat het om zijn eigen zaak. Dat geeft een matericel aanknopingspunt, waarop de hieronder nog te bespreken jurisprudentie op het
schijnontslag van bestuurders aansluit. Bij een meer formele benadering wordt niet
naar de materiCle belangen gekeken maar naar de bevoegdheden die de betrokken
persoon of het betrokken orgaan kan uitoefenen. Gelet op die bevoegdheden kan degene om wie het gaat "niet worden geseheiden" van de rechtspersoon die door die
persoon wordt vertegenwoordigd.'"'
De hoge raad heeft inmiddels de gevallen waarin vereenzelviging plaats moet
vinden meer in de laatste richting gezocht en vervolgens scherp omlijnd. De vereenzelviging kan alleen de bestuurders van de rechtspersoon betreffen of degene die
krachtens wet of Statuten bevoegd was de rechtspersoon te vertegenwoordigen. An-

'*' Ten unzien van de continuneit kan in het bijzonder worden gewezen op HR 9 januari 1942. A7 1942.
302: ook de vcrwanten \un dc met con rechtspersoon vereen/elvigde bestuurders zijn onhekwaam om te
gcluigcn. In gclijkc /in vorder: Hof's-Hcrtogenhosch 16 moan l**20. .Y7 1920. 1058; Rb Amsterdam 27
juni l>>2<», ,VJ 19.10. 102; Rb Amsterdam 8 no\ember 1929. A./ 1930. 132; Hot Amsterdam 22 maart 1934.
A7 1934. 1633; Rb Amsterdam 19 lebruan 1935. ,V/ 1936. 320; Hof s-Gravenhage 6 maart 1941. AIL/
1941, 735 (ook al verwoordt hot Hot dit ongelukkig); Hot''s-Hcrtogenbosch 22 September 1959. >7 1960.
549; Hot s-Ciravenhagc 17 junuari l%2, \ 7 1962. 5(K); Hot s-Gravcnhage 15 januari 1969. AU 1970. 69.
Anders Rb s-Gmvcnhagc 7 |uni 1933. Ai/ 1934, 1208.
"" HR 28 april 1916. ,V7 | 9 | 6 . 786 LAND 1933. p 174. vindt dat de HR had moeten nagaan of betrokkenon kondon worden <>m/iTu>v;i/fn. maar dat lijkt alleen maar vemuftig en is het niet. Ondcrscheiden
kunnen wo namelijk alles, scheiden is lastiger.
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dcre omstandigheden kunnen niet in aanmerking worden genomen.'*" Deze omlijning
heeft ertoe geleid dat. voor zover dat al niet het geval was, de relatie tussen de belangen en betrokkenheid van de persoon in kwestie en de zaak zelf eigenlijk een toevallige is geworden. Hen treffend voorbeeld geeft een recente uitspraak van hot, waarin
de minister van economische zaken van het Land Aruba in een procedure waarbij het
Land Aruba was berrokken, met het Land Aruba werd vereenzclvigd en dus als partijgetuige werd aangeinerkt.""
Dit min of meer toevallige verband tussen de belangen van betrokkene en de
rechtspersoon die optreedt als partij in de procedure zou een reden kunnen zijn om dc
vereenzelviging buiten beschouwing te laten als het gaat om het verschoningsrecht
van verwanten. Aan de andere kant moet worden bedacht dat indien een verwante als
getuige wordt opgevoerd, de met de partij vereenzelvigde persoon kennelijk zodanig
bij de zaak betrokken is, dat zijn naaste omgeving daarover iets kan verklaren, /o'n
verklaring kan alleen door de betrokkenheid van het familielid pijnlijk zijn. ook al
heeft hij hooguit een functioned belang bij de afloop van de zaak (zoals de minister
van het Land Aruba). In combinatie met de hiervoor al gegeven argumenten dient dit
laatste zo zwaar te wegen, dat het aangewezen is om aan verwanten ook een verschoningsrecht toe te kennen indien zij in de vereiste betrekking staan tot een met ccn
partij te vereenzelvigen persoon.
In dit kader moet daarom worden nagegaan in welke gcvallen een persoon
met een partij moet worden vereenzelvigd. De arresten waarin de hiervoor genoemde
criteria werden gegeven zijn gewezen onder het voor 1988 geldende recht en betroffen de vraag of een getuige bekwaam was om te getuigen. Die lijn is onder het bewijsrecht van na 1988 voortgezet als het er om ging uit te maken of een getuige al
dan niet als partijgetuige moest worden aangemerkt. In HR 29 december 1995, JV./
1996, 303, oordeelde de hoge raad dat tekst, geschiedenis noch strekking van (nu)
art. 164 lid IRv steun geeft aan de veronderstelling dat de echtgenote van een partij
daarmee vereenzelvigd moet worden (en dus ook partijgetuige is). Met andere woorden, de in de bedoelde arresten gegeven criteria zijn limitatief. In HR 22 december
1995, A7 1997, 22, werd het arrest uit 1984 nog eens letterlijk herhaald in het geval
van een gewezen bestuurder van een besloten vennootschap en in HR 22 december
1995, M/ 1997, 23, in het geval van de adviseur van de directeur van een BV. Het
nieuwe bewijsrecht heeft dus geen verandering gebracht in bij de beoordeling aan te
leggen maatstaf.
Opmerking verdient dat de hoge raad niet de eis stelt dat de betrokkene de
bewuste partij in het geding daadwerkelijk vertegenwoordigd heeft. De bevoegdheid
daartoe lijkt toereikend te zijn. Daarmee lijkt de hoge raad afstand te nemen van het
terloopse HR 17 januari 1969,JVJ 1969, 251, waarin die eis wel werd gesteld in een
geval waarin het ging om de commissarissen van een naamloze vennootschap, die
normaal gesproken geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. Rb Zutphen 1
' " HR 26 Oktober 1979, M/ 1980, 486; HR 18 november 1983, A7 1984, 256. De desbetreffende overweging in laatstgenoemd arrest luidt: "Vaststaat dat Van Heesch (...) op het tijdstip dat hij als getuige zou
worden gehoord. niet bestuurder was van een der pp.. terwijl hij evenmin op andere gronden aan de wet of
aan de Statuten van een dier pp. de bevoegdheid ontleent haar in rechte te vertegenwoordigen. Ter
beoordeling van zijn bekwaamheid om in dit geding te getuigen is dan geen plaats voor een onderzoek
naar de vraag of hij op grond van andere omstandigheden met een dier pp. moet worden vereenzelvigd."
' " Gemeenschappelijk Hof Nederlandse Antillen en Aruba 21 augustus 2001, /V72002,29.
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maart 1972, A7 1972, 518, was de hoge raad hierin al voorgegaan. Hierdoor is het
zwaartcpunt in dit opzicht verschoven van het daadwerkelijk procederen naar de mogelijkheid om door mee te werken aan de besluitvorming de processtrategie feitelijk
te bepalcn. Daarnaast is de hoedanigheid van bestuurder kennelijk op zichzelf al voldoendc om tot vereen/.elviging te concluderen.
De uit gepubliceerde rechtspraak blijkende praktijk lijkt hierbij aan te sluiten.
Na genoemde arresten zijn zonder dat enig verband werd gelegd met het feitelijk
optreden in rechte als partijgetuige behandeld'": de directeur zakelijke relaties van
de I'ostbank en een deelnemer namens de NMB Postbank Groep NV aan het overleg
tussen de Nederlandse banken en gebruikers van het betalingsverkeer™*; de vennoot
van een vennootschap ondcr firma '"'; de directeur van een BV'"'; de statutair directeur van een BV'"*; de directrice van een stichting''"; de demissionaire minister van
cconomische zakcn van het Land Aruba^"". Indachtig het limitatieve karakter van de
in aanmerking te nemen omstandigheden zijn de volgende beslissingen een getuige
n/t7 als partij-getuige aan te merken juist: de gewezen bestuurder van een BV""; de
rayonop/.ichtcr van een bouwvereniging*'"; de broers van de directeur van een BV in
een zaak tegen die BV.*"
l)e door de hoge raad gegevcn criteria geven ook een ondubbelzinnig antwoord op de vraag hoe tcgcn de procesvertegenwoordiger als getuige moet worden
aangckcken. Als een advocaat vereenzelvigd moet worden met de door hem vertegcnwoordigdc partij, dan kon hij onder het oude recht niet als getuige worden gehoord. want partijen waren immers onbekwaam om te getuigen. In de rechtspraak
was ecu bcslissing in die zin niet ongewoon'"'\ ook al werd er ook wel eens anders
over gedacht/"* De vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft echter slechts specifieke proccssuclc handclingcn, zodat vereenzelviging niet voor hand ligt.""* De hoge
raad heeft het plcit defmiliei beslecht door vereenzelviging expliciet af te wijzen/""

Omdiil ilo/c beslissingen vorder nici /ijn tocgelicht is het mogclijk dat hij een kritische beschouwing
niet iederc tockenning van dc stains van partijgetuige de eindstreep /ou halen.
"" Kb Amsterdam 11 Ichniari 1992. ;Vy 1993. 3.17.
"*• MR 21 januari 2000, A./ 2000. 255. In de hier gckozen systematiek is daarbij geen sprake van vereenzelviging (/ie par .1.2.5.2.1 onder e)).
"" IIR 25 lebruuri 2000. ,V./ 2000. .111. en IIR 7 april 2000. M/2001.32.
""MR 28 april 2000. ,VV 2000. 582.
IIR |9junuuri 2001. /V7 21KU. 4V3.
(iemeenscluppelijk I lot' Nederlandse Antillen en Aniba 21 augustus 2001. A7 2002. 29.
"" Hot in IIR 11 lehniari 2(MH), V./20O0. 276.
"'• Rb in I IK 4 decemher IW2. W i w . l . 168.
"" I lot'in MR 1 april 1W8. ,V./ l»o», 601.
"" Rb Ainslenlant 22 seplember 1^28. A7 1924. <W4 (impliciet); Rb Amsterdam 17 mei 1929. iV7 1929,
1671; Rb Amsterdam 19 Oktober 1935. A7 1936. 310; Ktr Rotterdam 15 april 1938. ,V/ 1939, 595; Rb
Rotterdam 5 april 1944, J\y 1944. 503 (laat dc nwgelijkheid open); Rb Rotterdam 21 februari 1952, \ 7
1951. .120.
"" Rb Amslerdam 10 Oktober 1911, ,Y7 1932. 1110. Kir Amsterdam ISnovember 1939. AU 1940. 1124, en
Rb Middclburg 23 jium;iri 1956. \ J 1956. 414.
" ' IHKilNIUtl 1 / 19.18. p. 261-263. Ion benadcrin« vanuit de advocatenethiek is te vinden in VOS
1957. p. 444-445.
*'" MR 24 decemher 1976, M/ 1977. 286. Toch leidt zo'n gedachte een hardnckkig bestaan. want ook in
2004 /ijn er nog advocate» die him Ä»ak door een andere prvKureur laten doen omdat zij willen vooriomen
dat de rechter /al weigeren hen toe te laten als getuige. l-n dat ligt niet aan die ad\ocaten.
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Afzonderlijke bespreking verdient nog het geval dat ontslag van een bestuurder heeft plaats gevonden met de kennelijke bedoeling vereenzelviging te voorkomen. Wanneer de vereenzelviging gemotiveerd wordt door hct samcnvallcn van de
belangen van de rechtspersoon en de bcstuurder. ligt het voor de hand ecu dcrgclijk
ontslag aan te merken als een schijnontslag en daaraan geen gevolgen te verbinden/"* Hoe de hoge raad er op dit moment over denkt is niet zeker. In HR 19 tebruari
1988. \ 7 1988, 725, werd in ieder geval een schijnontslag nog relevant geucht. Als
een schijnontslag inhoudt dat het ontslag in werkelijkheid niet is verleend, zal dit nog
steeds het standpunt van de hoge raad zijn.
Hiervoor is geconcludeerd dat ook de verwantcn van degene die met een partij
vcreenzelvigd moet worden, een beroep op het verschoningsrecht tockomt. Daarbij
moet echter een kanttekening worden geplaatst. In de memorie van toelichting bij het
wetsontwerp dat uiteindelijk heeft geleid tot het nieuwe bewijsrecht is aan de kwestie
aandacht besteed bij de toelichting op het nieuw voorgesteldc art. 188 Rv (dc bepaling waarin het verschoningsrecht werd uitgewerkt). De bewuste passage wordt hier
in verband met de daarover te maken opmerkingen volledig geciteerd:
Ten aan/.ien van hct bepaalde in hct tweede lid ondcr a doet /ich de vraag voor of hct
verschoningsrecht ook toekomt aan de echtgenoot of dc blocdvcrwant van degene die
in hoedanigheid in het geding uptreedt. De huldige jurisprudence trekt inderdaad die
consequentie (H.R. 9 januari 1942, N.J. no. 302) uit de leer dat onder "partij" ook de
partij in hoedanigheid valt. De ondergetekende meent, dat zover niet behoell te worden
gegaan en dat op dit punt enige verruiming van de mogelijkheid van het getuigenbewijs kan worden gegeven. Het gevaar, dat de echtgenoot en de bloed- of aanverwanten
van degene die in hoedanigheid in het geding staat, niet voldoende onpartijdig is, is
minder groot dan dit met de partij in hoedanigheid zelf het geval is. Het/.clfde geldt
mutatis mutandis voor de echtgenoot en de bloed- en aanverwanten van degenen, die
een rechtspersoon in rechte kunnen vertegenwoordigen. Ten aanzien van de formele
partij is dit uitdrukkelijk bepaald; zie artikel 188, tweede lid, onder a, slot. Dc vertegenwoordigers van rechtspersonen vallen blijkens artikel 187, tweede lid, niet onder
het begrip partij. Daaruit volgt, dat ook zonder uitdrukkelijke bepaling aan de echtgenoot en bloed- en aanverwanten geen verschoningsrecht toekomt. "**

De passage is exemplarisch voor de grenzeloze slordigheid, waarmee het verschoningsrecht vaak door de wetgever wordt behandeld. Om te beginnen betreft het
genoemde arrest al niet een geval waarin een partij in hoedanigheid optreedt, maar
een geval van vereenzelviging. Dat geeft al aan dat de regering niet goed in de gaten
geeft, waar het om draait. Dat wordt hopeloos bevestigd wanneer het antwoord op de
/ 1923. 144; Rb Rotterdam 8 december 1928. A7 1929, 327; Hof VGravenhage
4 januari 1929. A7 1929, 776; Rb Rotterdam 9 januari 1931, A7 1931, 928; Hof Amsterdam 19 maart
1936, A7 1936. 675; Ktr Amsterdam 9 augustus 1938, yVJ 1938. 1080; Rb Rotterdam 11 februari 1974, /V7
1975, 72; RC in Hof 's-Gravenhage 20 mei 1976. A7 1977, 270; Rb Amsterdam 6 februari 1980. AV 1981.
216. Zie ook I. van Creveld. 'Uitbreiding van Getuigen-Bcwijs". HTWrt 2772 (1923), p. 67. Ovcrigens
vond de rechter soms zelfs een reeel ontslag onvoldoende om af te zien van vereenzelviging: Rb Rotterdam 5 Oktober 1927, WJ 1928, 682; Rb Amsterdam 14 juni 1934, JV./ 1935, 1105; Ktr 's-Gravenhage 15
mei 1961, yVJ 1961, 471; Hof 's-Hertogenbosch 2 november 1943. A7 1947, 240 (t.a.v. uitgetrcden vennoot).
** Komer.MuMen // 1969-1970, 10377, nr. 3 (MvT), p. 16.
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vraag of een verschoningsrecht moet worden toegekend wordt beargumenteerd met
de te verwachten mate van onpartijdigheid van de betrokken getuige. Die te verwachten (on)partijdigheid was voor de wetgever destijds wel een argument om de onbekwaamheid van sommige getuigen aan te nemen, maar niet voor het
verschoningsrecht. Dat vindt immers zijn grond primair in de erkenning van de
gewetensnood bij bepaalde getuigen. De conclusie van de regering kan dus niet
worden gedragen door de premissen. Dat er maar wat op los wordt geschreven blijkt
nog eens aan het slot van de passage, waarin wordt gerefereerd aan art. 187, tweede
lid, van het ontwerp. Daarin zou iets worden bepaald over het begrip 'partij'. Nu
blijkt het ontwerp geen art. 187, tweede lid, te kennen, en indien gedoeld wordt op
art. 187a bcvat dat artikel geen bepaling van het begrip 'partij', maar een begrenzing
van de kring van pcrsonen die als getuige kunnen optreden. Via dat artikel kan dus
op geen enkelc manier worden bereikt dat het verschoningsrecht niet toekomt aan de
verwanten van degenen die met een partij vereenzelvigd moeten worden.
Het voorgaande is wat mij betreft al toereikend om de opvatting van de opsteller van de memorie van toelichting volledig buiten beschouwing te taten. Wie onzin
opschrijlt moet niet verwachten dat daaraan rechtsgevolgen kunnen worden verbonden. Er is echter (veel) meer. (let voorgestelde art. 187a van het ontwerp luidde:
Art. 187a
Als getuige kan niet optreden een persoon die /.elf als partij gebunden wordt door de
ulloop van het geding, noch degene die krachtens wet of Statuten bevoegd is voor de
partij te beslissen of mede te beslissen over het voeren van het geding.
Met andere woorden, partijen kunnen niet getuigen en dat geldt ook voor de
formcle proccspartijen en degenen die met een partij moeten worden vereenzelvigd.
Over die keuze heefl een uitgebreide maatschappelijke, wetenschappelijke'"" en parIcinenlairo discussie plaats gevonden - er zijn niet voor niets ruim 18 jaar verstreken
tussen de koninklijke boodschap en de plaatsing in het Staatsblad - die uiteindelijk
heeft geleid tot het huidige art. 164 lid I Rv: "Ook partijen kunnen als getuige optreden." Tot die partijen worden - we zagen het hiervoor - ook de getuigen gerekend die
vereenzelvigd moeten worden met een partij. De situatie is dus diametraal tegenovergesteld aan de situatie die de regering voor ogen stond toen de geciteerde passage werd geschreven. Ook op die grond moet daarom worden aangenomen dat aan de
geciteerde passage over het verschoningsrecht geen betekenis kan worden gehecht, te
meer daar in de verdere parlementaire behandeling de positie van de verwanten van
de inet een partij te verecnzelvigen personen direct, noch indirect aan de orde is gekomen.
J.2.5.J "...o/wm t/e «?Af#ivioo/ o/van
Door deze toevoeging ontstaat deels een overlapping - een deel van de aanverwanten van de echtgenoot is immers bloedverwant van de partij - maar ook een
belangrijke uitbreiding. Wanneer het gaat om aanverwanten van de echtgenoot of
geregistreerde partner (welke begrippen in het voorgaande al genoegzaam zijn be*'* Zie JJ. Vriescndorp. 'Hei hören van partijen als geniigen?". ,V7fi 1978. p. 340.
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sproken) in de zijlijn, dan zijn dat geen aanverwanten van de betrokken partij. Hetzelfde geldt voor kinderen uit een ander huwelijk en voor hertrouwde bloedverwanten in de opgaande lijn. De koude zwager en de tante-nieuwe-echtgenote-van-opavan-moeder zijn dus ook verschoningsgerechtigd. Dit strookt overigens ook met de
uitleg die al kort na het in werking treden van het Burgerlijk Wetboek werd gege\ en
aan art. 1946 lid 2 sub 2 ° / " De wetsgeschiedenis van het nieuwe bewijsrecht van
1998 zwijgt op dit punt, zodat kan worden aangenomen dat continuYteit is beoogd.
Houdt de koude zwager zijn verschoningsrecht na het einde van het huwelijk
hissen de betrokken partij en zijn echtgenoot? Tekstueel gezien lijkt een ferine ontkenning op haar plaats, want eerder in deze bepaling wordt immers exprcssis verbis
gesproken van de gewezen echtgenoot en op deze plaats niet. Dan is het moeilijk om
die vroegere echtgenoot verderop in de bepaling in te lezen. Het resultaat lijkt op het
eerste gezicht bevredigend na een echtscheiding en onbevredigend indien het huwelijk door het overlijden van de echtgenoot of geregistreerde partner is gecMndigd.
Omdat er geen voedsel is voor de veronderstclling dat dit gevolg niet is beoogd. zullen we ermee moeten leven/'*

Het verschoningsrecht van bloed- en aanverwanten wordt in art. 165 lid 2 sub
a Rv beperkt tot de tweede graad. Daar vallen dus onder de ouders, grootouders,
kinderen. kleinkinderen, broers en zusters. De beperking tot de tweede graad is ingevoerd bij de herziening van het bewijsrecht op 1 april 1988 en sindsdien ongewijzigd gebleven.
In het licht van de rechtsgeschiedenis is de beperking vreemd voor zover het
de rechte lijn betreft. Vöör 1 april 1988 gold immers art. 1947 BW (oud), volgens
welke bepalingen alle bloed- en aanverwanten in de rechte lijn onbekwaam waren
om te getuigen, dus ook de overgrootouders (en hun echtgenoten) en de achterkleinkinderen (en hun echtgenoten). Bij het vervallen van de onbekwaamheid en het daarvoor in de plaats stellen van het verschoningsrecht ligt het voor de hand geen
wijziging aan te brengen in de kring van personen die het aangaat, te meer niet nu art.
217 Sv - in een standvastige rechtstraditie vanaf 1838 - in de rechte lijn ook geen
beperkingen aanbrengt.
Niettemin voorzag het ontwerp van de Staatscommissie uit 1959'"^ al in deze
beperking, die in de toelichting wel werd genoemd, maar niet werd gemotiveerd. In
de literatuur was er met enige bevreemding op gewezen'"'', maar in het regeringsontwerp werd de beperking niettemin zonder toelichtende verklaring overgenomen/"* In
de parlementaire behandeling is de beperking niet meer aan de orde gesteld.

' " Z i e par. 2.1.1.
"~ Merk op dat de hiervoor besproken regel dat na het einde van het huwelijk of geregistrecrd partnerschap de aanverwantschap blijft bestaan, in dit verband niet relevant is. De partij behoudt zijn aanverwanten. maar niet zijn echtgenoot. De aanverwanten van de echtgenoot zijn dus de aanverwanten van zijn
gewezen echtgenoot geworden.
*" ATamer.tfu/bten // 1969-1970, 10377, nr. 5, p. 38.
*" C.H. Beekhuis. 'Het nieuwe Ontwerp Bewijsrecht'. 77iem« 1960. p. 591.
" ' Kamers/ufcten // 1969-1970, 10377, nr. 3 (MvT), p. 16.

121

VERSCHONINGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIVIELE ZAKEN

Zowel het ontwerp van de Staatscommissie als de memorie van toelichting
verwijzen naar het zgn. ontwerp-Gratama uit 1920"*"*. dat een ontwerp bevatte voor
een nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, verzorgd door een in 1911
ingestelde Staatscommissie. In het ontwerp-Gratama was het Tweede Boek, Tweede
Titel, Dcrde Afdeling geheel gewijd aan het bewijs door getuigen/" Art. 3. aanhef
en sub b, bcpcrkt het verschoningsrecht van bloed- en aanverwanten tot de derde
graad. De bepaling blijkt te zijn overgenomen van art. 1930 uit het gewijzigd ontwerp van 1907'"*, dat weer rechtstreeks is overgenomen van art. 1930 van het Ontwerp van Wet tot wijziging van de eerste zes Titels van het Vierde Boek van het
Burgerlijk Wetboek*' . Die bepaling luidde:
Art. 1930

Van het alleggen van getuigcnis kunnen zieh verschoonen:
1. do echtgenoot van eene der partijen, /ells na ontbinding van het huwelijk;
2. de bloed- en aanverwanten van eene der partijen of van den echtgenoot van eene der
partijen, tot den derden graad inges'oten.
I)e memoric van toelichting op dat ontwerp''"'' bevat over deze bepaling de
volgende opmcrkclijkc passage:
iftatfcm \i<! |icr.iurn:nv UUIY>»II: \JIJ \/t»

lecn opgemerkt dat zij. die thans onbekwaam /.ijn, er onder opgenomen moesten worden, terwijl voorts het recht, op het voorheeld van par. 383 (.'.P.O., is gegeven aan alle
bloed- en aanverwanten tot in den derden graad. Daar echter mag worden aangenomen,
dat thans geene partij verzuimen zal ten aanzien van deze personen van haar recht tot
wraking gebruik te maken, kan hier bezvvaarlijk van eene uitbreiding gesproken worden, eerder van eene beperkmg, daar wraking mogelijk is tot in den vierden graad.

l)c passage is opmerkelijk onidat de regering de laatste woorden van art. 1930
kennelijk Icest als ". in de rechte lijn onbeperkt en in de zijlinie tot den derden graad
ingesloten". Volgens de regering is het immers de bedoeling om degenen die onbekwaam zijn een verschoningsrecht toe te kennen. Dat moet dan gelden voor alle personen bedoeld in art. 1947 BW, welk artikel gold voor a//t? bloed- en aanverwanten
in de rechte lijn. Verder wordt de beperking tot de derde graad in verband gebracht
met art. 1950 BW, welk artikel alleen een mogelijkheid tot wraking kende van bloedcn aanverwanten in de zijlijn. Tenslotte ontbreekt iedere toelichting waarom, in
"" Het ontwerp werd bij brief van 31 juli 1920 door dc staatscommissie aangeboden aan H M Koningin
Wilhclmina Puhlieatie van het ontwerp vond plaats in I*>2I. S. (iralama was de voorzitter van deze staatscoinmissic lli| en dc mr (iratama van par 2.2.3 12 hebben dc/cltde grootvader. Sibrand Oratama. in
18.^8 de cerste president van het Pnnineiaal (icrechlsholDrenlhe.
" Wie dal ontwerp ruadplcegl pinkl een traan weg van vcrdriel om de wreedheid der geschiedenis die niet
wilde dill het werk \an de/e slaalscommissic lot wet wcrd verheven. I)c rcgcling van het gctuigenbewijs is
voortrelTclijk Over icdcr woord lijkt te /ijn nagedaeht en alle leemten worden netjes opgevuld De Staalscommissic had dc pech h;uir lijd minslcns 100 jaar vooruit tc /ijn. / i e hicrover uitgehrcid C.H. van Rhee.
'()ns tcgetmoonlig siikkelpriKcs. Nedcrlandsc opvattingen over dc toekomst van net burgerlijk procesreehl rond 1120". 7"i;</.vi/inff vtxtr nvMx>.v.vi-AirtA>ni.v 2000. p. 331-346
"* Aldus Ontwcrp-tiratama l*>21, roelichting. p. 166; het bedoeldc gewijzigd ontwerp is te vinden in
A,"timir.«ruU>-n // I<JO6-I«HI7, 34. 2
"" A,'<MHt-rt/NM<-n // I W 3 - I W 4 . 70. 2.
'"" Aumt-rsfiiU«! / / 1 W 3 - I W 4 , 70. 3. p. 36.

122

Hoofdstuk 3

wecrwil van het voomemen alle personen bedoeld in art. 1947 BW een verschoningsrecht toe te kennen, toch een beperking zou zijn aangebracht.
Omdat de wetgever uiteindelijk rechtstreeks - zelfs in de fonnuleringen - aansluiting heeft gezocht bij het ontwerp uit 1903 en evenmin heeft aungcgeven, waarom
de beperking ook de rechte lijn zou moeten gelden, ligt het voor de hand het hier besproken zinsdeel aldus te lezen, dat dit slechts betrekking heeft op de bloed- en aanverwanten in de zijlinie. Ook de ratio van het verschoningsrecht geeft daar alle
aanleiding toe. Het is erg gedwongen te kunnen worden te verklaren tegen je kind,
want dat wil je niet en hoef je ook niet. Verklaren tegen je kleinkind is echter nog
erger, want dan tref je niet alleen je kleinkind. maar ook je kind. Dus het allerergstc
is om iets ten nadele van je achterkleinkind te moeten zeggen en juist daartoe kun je,
bij een letterlijke uitleg, verplicht worden.
Kortom, het zinsdeel "tot de tweede graad ingesloten" moot worden gclczen
als "in de zijlinie tot de tweede graad ingesloten." Wie ondanks het vorenstaandc
toch nog meent dat aangenomen moet worden, dat de regering in de inemorie van
toelichting bij het wetsontwerp dat leidde tot het nieuwe bewijsrecht bcwust moet
hebben gewild ook een beperking in de rechte linie aan te brengen, wordt verwe/.en
naar de vorige paragraaf om een bee Id te krijgen van het niveau waarop de kennis
van de regering zieh bevond en de argumentatie van de regcring zieh bewoog.
5.2.5.5 "...eew e» W e r tenz/y Report»/' WJ Aoedan/tf/je/V/o/tfre«/f"
Zoals hiervoor al ter sprake kwam wordt een vordering niet altijd ingesteld of
een verweer niet altijd gevoerd door degene die het aangaat. Om uiteenlopende redenen wordt dan het geding gevoerd op naam van de vertegenwoordiger in rechte, de
formele procespartij, terwijl de uitkomst van het geding uiteindelijk bepalend is voor
degene wiens belangen in het proces vertegenwoordigd worden, de materiele procespartij.
In zo'n geval ligt het voor de hand dat de bewijsregels, die aanknopen bij de
hoedanigheid van partij, worden toegepast op de materiöle procespartij.''"' Onder het
oude recht was het echter lange tijd de vraag of art. 1947 BW, dat de bloed- en aanverwanten in rechte lijn en de echtgenoot van een partij onbekwaam verklaarde, ook
moest worden toegepast op de formele procespartij, de partij die in hoedanigheid in
een procedure optrad zonder dat zijn eigen rechten en verplichtingen in het geding
waren. HR 3 januari 1913, A7 1913, 369, stelde in dit verband voor het eerst de burgemeester, die namens de gemeente in hoedanigheid optrad, gelijk aan de partij, zodat deze niet als getuige kon worden gehoord. Dit werd, in een wrakingskwestie,
doorgetrokken naar de directeur van een naamloze vennootschap in MR 18 november
1921, A7 1922, 80. HR 26 januari 1928, A/./ 1928, 671, gaf een gelijke beslissing ten
aanzien van de bijzondere vertegenwoordiger - te vergelijken met de huidige bijzondere curator -, die ex art. 344h BW (oud) de vader aansprak tot levensonderhoud
voor diens buitenechtelijke kind. Annotator Meijers vond dat de hoge raad daarmee
te ver was gegaan. De gelijkstelling van de formele partij met de materiele diende
niet te worden uitgebreid tot betrekkingen, die met de zaak zelf niets meer te maken
*"' Zoals expliciet verwoord in Rb Haarlem 6 juni 1948. At/ 1949. 400. en Hof Amhem 12 december 1956,
A7 1957, 221, beide ten aanzien van een curanda, -us.
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hebben. Hij staafde zijn gelijk door erop te wijzen dat deze uitspraak de absurde consequentie zou hebben, dat ook de echtgenote van de bijzondere vertegenwoordiger
onbekwaam zou zijn om een verklaring als getuige af te leggen. Een dergelijke gevolg kon toch niet, zo meende hij, worden aanvaard.
Nicttemin werd dit gevolg aanvaard. Ktr Breda 14 maart 1928, A7 1928,
1169, ontsloeg bijvoorbeeld een bijzondere vertegenwoordiger op diens verzoek om
het mogelijk te maken dat zijn echtgenote als getuige zou worden gehoord, terwijl Rb
Zutphen 24 Oktober 1946, /V7 1947, 648 de echtgenoot van de voogd die een vordering voor zijn minderjarige zoon instelde, onbekwaam achtte. Er werd wel tegengesputterd*" en er werden listen bedacht*"', maar de hoge raad hield voet bij stuk.*"
Bij de invoering van het nieuwe bewijsrecht is - min of meer bewust, zie par.
3.2.5.2.3 - gebroken met de/.e jurisprudence. Hoewel de argumentatie niet concludent was heeft het een en ander in ieder geval zijn weg gevonden naar het Staatsblad,
zodat aan het slot van art. 165 lid 2 sub a Rv een uitzondering wordt gemaakt voor
het geval "de partij in hocdanigheid optreedt." Daarop was ook aangedrongen vanuit
de advocutuur en het notariaat."*'' De wetsgeschiedenis geeft geen uitsluitsel over de
gevallen waarop wordt gedoeld, zodat ook hier een inventarisatie onvermijdelijk is.
Of een partij in hocdanigheid optreedt zal moeten worden ontleend aan het
stuk waarmcc de partij de procedure in eerste aanleg heeft ingeleid of daaraan is gaan
deelnemen, rcspccticvclijk het stuk waardoor de partij in de procedure is betrokken.
Een partij kan immers tijdens de procedure zijn hocdanigheid niet wijzigen/"*
Do ccnvoudigc gevallen zijn die waarin uit de wettelijke regeling al volgt dat
een persoon niet in rechte voor de eigen belangen kan opkomen, maar dit over moet
laten aan een ander die hem vertegenwoordigt. Voorbeelden zijn: de bijzondere curator van art. 1:212 en 1:25() BW; degene die het gezag uitoefent over een minderjarige en hem mitsdicn in rechte vertegenwoordigt overeenkomstig art. 245 lid 4 BW; de
voogd van art. 1:349 BW; de provisioned bewindvoerder van art. 1:380 BW, mits de
bevoegdhcid tot vertegenwoordiging in rechte is gegeven; de curator van art. 1:386
BW; de bewindvoerder van art. 1:441 BW; de mentor van art. 1:453 lid 2 BW; de
derde van art. 20 Onteigeningswet; de vereffenaar van een nalatenschap van art.
4:211 lid 2 BW; de executeur-testamentair van art. 4:145 lid 2 BW. Ook in het geval
van de proccsvolmacht, inhoudendc de machtiging op een ander om namens en in
naam van de lastgever een vordering in rechte geldend te maken, is er een scherp
onderscheid tusscn de formele en de materiöle procespartij.
Hol kan echter lastiger liggen omdat de wet nu eenmaal rijk is aan bijzondere
regelingen en de praktijk enige vindingrijkheid niet kan worden ontzegd. We bespreken de volgende gevallen:

'•' Rb's-linivenhage 7 juni 1933. \./ 1934. 1208; Rb Amsterdam 15 juni 1934. \ 7 1934. 838.
'•' Rb Utrecht 13 Oktober 1943. ,V7 1946. 313. en Rb Assen 30 maart 1949. A'J 1951. 208. maken een
onderscheid lusscn "de partij in hoedanigheid" en "dc partij in prive". welke laatsie dan geen partij is in de
zin van art. 194? BW Sums bood een t'oelje uitkomst. zoals Hot' 's-Hertogenbosch 20 februari 1951. .V7
1952. 481. dill de diwt minderjarighcid van de betrokken moedcr noodzakelijke processertegenwoordiging
afdoet als een "toe\ allige omstandigheid."
'•' I1R 22 juni 1956, ,V7 1956. 665.
'•' "R:ipport van de Algemene Raad in/ake het Ontwerp Bewijsrecht'. .^cAoc-afcmMai/1960, p. 188.
** MR 12 maart 2004. Kn/H 2004. 46. en dc daar genuemde jurisprudentie.
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a) De minderjarige die over zijn arbeidsovereenkomst wil procederen moet
zieh in de in art. 7:612 lid 4 BW bedoelde gevallen doen bijstaan door zijn wettelijk
vertegenwoordiger. Is die wettelijk vertegenwoordiger nu een partij die in hoedanigheid optreedt? Hij procedeert in ieder geval niet voor zichzelf. De oplossing moel
elders worden gezocht: deze processuele bijstand vcrlenende persoon is Oberhaupt
geen partij. Hij Staat de minderjarige terzijde en meer niet. Hij is dus geen partij,
geen partijgetuige en zijn verwanten hebben geen verschoningsrecht. Rb I.eeuwarden
1 december 1932, ,\7 1934. 290. heeft het dus bij het rechte eind door de wettelijk
vertegenwoordiger niet als partij te zien; Rb /.wolle 3 april 1985. A/7 1987. 312, verklaart evenzo terecht het verzet dat alleen is gericht tegen de wettelijk vertegenwoordiger niet-ontvankelijk op de grond. dat deze geen procespartij is.
De figuur is enigszins te vergelijken met de door art. 231 F geeiste medewcrking van de bewindvoerder in een surseance van beta I ing aan het in rechte optreden
van de sursiet. Ook de bewindvoerder is geen partij. Terecht wordt dan ook niet geeist dat van zijn medewerking uit dc dagvaarding blijkt."*"'
b) De curator en de bewindvoerder in een schuldsaneringsregeling. in rechte
optredende na een machtiging als bedoeld in art. 68 lid 2 resp. 316 lid 2 F (of zonder
die machtiging als de rechter vindt dat dat ook kan), procederen niet voor zichzelf,
maar ook niet voor een ander. De gefailleerde resp. saniet vertegenwoordigen zij in
ieder geval nief*'*, maar evenmin kan worden gezegd dat zij de schuldeisers vertegenwoordigen. Zij treden uiteindelijk wel op in het belang van de schuldeisers, maar
de in de procedure te verkrijgen uitspraak bindt de schuldeisers niet. Zij zijn dus geen
materiele partij. Uiteindelijk is het enige dat gebaat of gebonden wordt de boedel
zelf. Wat de positie van de curator c.q. bewindvoerder bijzonder maakt, is dat het niet
om hun prive-vermogen gaat, maar om een daarvan volledig afgescheiden zelfstandig
vermögen. Zij worden dus niet helemaal voor niets in de rechtspraak altijd aangeduid
als "eiser q.q." of "gedaagde q.q.".'**'
Moet aan hun verwanten nu het verschoningsrecht worden toegekend? Ik zou
menen van wel. Ook hier geldt weer dat, als die verwanten als getuigen worden
voorgebracht. er kennelijk een kwestie speelt die in de persoonlijke levenssfeer van
de procederende curator terecht is gekomen. We zagen dat ook al bij de vereenzelviging van par. 3.2.5.2.3. De gewetensnood van zijn verwanten zal er dus niet minder
om zijn. Of zijn vader nu als curator een overeenkomst heeft gesloten of als advoeaat
maakt voor de zoon toch niets uit. Nu hij tegemoet kan worden gekomen door een
strikte interpretatie van de wet - van een optreden in hoedanigheid in strikte zin is
blijkens het voorgaande immers geen sprake -, komt mij dat correct voor.
Merk overigens op dat voor een in Nederland procederende curator in een in
het buitenland uitgesproken faillissement best iets anders kan gelden. Het gaat immers uiteindelijk om de rechtsverhouding tussen de curator, de gefailleerde en de
schuldeisers, welke rechtsverhouding wordt beheerst door het nationale recht dat van
toepassing is op het failissement.
'-' Hof 's-Gravenhage 11 april 1980. A7 1980.604; Ktr Amsterdam 7 September 1967, At/ 1968, 60.
** HR 28 Oktober 1926, At/ 1927, 91.
*" Een aanduiding overigens die minder vanzelfsprekend is dan wij nu denken. D.M. de Vos, >f. 11761, p.
4 (1928), spreekt van een verschijnsel en constateert dat dit zieh steeds vaker voor doet. Hij breekt er de
staf over, omdat een curator toch niet minder partij is dan een ander.
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c) De ambtenaar van de burgerlijke stand treedt blijkens art. 1:16b BW zelf in
rechte op. In tal van bepalingen is voorts aan het openbaar ministerie de bevoegdheid
gegeven in rechte als partij op te treden (bv. art. 1:24 lid 2, 69, 70 BW), waarbij soms
is aangegeven welke ambtenaar daarmee belast is (art. 999 lid 2 Rv). Dit zijn in de
wet voorziene uitzonderingen op het uitgangspunt dat alleen natuurlijke en rechtspersoncn in rechte kunnen optreden, waarop in HR 25 november 1983, A7 1984, 297, en
HR 27 juni 1986, A7 1987, 898, wordt gedoeld.
In al deze gevallen is de betrokken ambtenaar als orgaan procespartij. Welke
natuurlijke pcrsoon feitclijk optreedt, doet niet terzake. Als op iedere zitting een andere oHlcicr van justitie verschijnt, blijft het steeds dezelfde procespartij. De kop van
een verzoekschrift moet in een dergelijk geval dan ook niet luiden: "Mr. Jansen, officicr van justitie in het arrondissement Randstad", maar "De officier van justitie in het
arrondisscment Randstad." Van een optreden in hoedanigheid kan dus niet gesproken
worden. Mr is geen vertegenwoordiging, het orgaan treedt zelf op. Of een natuurlijk
pcrsoon met dil orgaan vereen/elvigd moet worden is een andere vraag. Daarvoor
kan inderdaad, gclet op de hiervoor in par. 3.2.5.2.3 besproken criteria, aanleiding
bestaun.
d) Spookpartijen zijn partijen die niet de bevoegdheid hebben om te procederen. Spookvertegenwoordigers hebben niet de bevoegdheid om namens een ander een
procedure te vocren. Als zo'n spookvertegenwoordiger optreedt, zal hij dus zelf als
(spook(partij moetcn worden aangemerkt, zodat een eventueel verschoningsrecht
alleen bestuat voor zijn vcrwanten en niet voor de verwanten van de zgn. vertegenwoordigde. I)e procureur van een spookpartij wordt overigens in ieder geval nooit
zelf partij.-""
e) Factoringmaalschappijen en incassobureaus werken vaak aldus, dat zij de
vordering van him client op een derde aan zichzelf laten cederen, zodat zij op eigen
naam tot invordering in rechte over kunnen gaan. Door de cessie is de vordering deel
gaan uitmaken van het vennogen van de cessionaris. De cessionaris procedeert dus
voor zichzelf en niet voor een ander, zodat niet van een formele en een materiele
procespartij kan worden gesproken.
De hoge raad heeft evenwel ook aanvaard dat de schuldeiser A opdracht kan
geven aan een ander B om een vordering van de schuldeiser op eigen naam. dus op
naam van die ander B. in rechte te innen zonder dat er daadwerkelijk cessie van de
vordering heeft plaatsgevonden/ ' In de praktijk wordt deze opdracht wel "cessie ter
incasso" genoemd, die in feite geen cessie is, omdat het niet de bedoeling is de vordering over te laten gaan in het vermögen van de ander. Dat neemt niet weg dat het
geschil gaat om de vordering van A en niet om een vordering van B. De gedaagde die
van B nog iets tegoed heeft, zal zieh dan ook niet op verrekening kunnen beroeperi"*
en kan omgekeerd alles aanvoeren wat hij ook tegen A te berde had kunnen bren"" HR IS november l<»88. V7 1189. 15«. wcttigt deze conclusic. nu dc HR het cassatiehcroep legen de
pmeurvur van ilo R.uil \ix>r de Kindcrbeschcrming niet-ontMinkelijk kon verklären zondcr na te gaan of
do RvdK oen Icgitinvi persona standi in mdido «as
' " HR : I Oktober I»8J. .V 1<*84. 254; HR 28 Oktober 1988. ,V/ 1989.83; HR 3 mei 1991. At/ 1992.229.
"- Aldus Maeijer in njn noot bij HR 21 Oktober 1983. K/ 1984.254.
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gen/" Met andere woorden. ook al voert B het geding volledig op eigen naam. B
blijft optreden in hoedanigheid en A blijft de materie"le partij. De verwarnen van A
kunnen zieh dus verschonen, de verwanten van B niet.
0 Art. 3:171 BW geeft in beginsel ieder der deelgenotcn het recht ecn vordering in te stellen ten behoeve van de gemeenschap. Art. 1:47 BW gceft ecu bij/ondere regeling voor de huwelijksgemeenschap. l)e eisende deelgenoot treedt nict op in
hoedanigheid - het gaat immers ook om zijn eigen vordcring - . maar de bcslissing
zal de andere deelgenoten wel binden. De vraag is dus slechis of ook aan de andere
deelgenoten de hoedanigheid van partij moet worden toegekend. Die vraag is in de
vorige paragrafen al besproken.
g) In het verleden plachten procedures voor gemeentcn en provincics vaak
gevoerd te worden in naam van een bepaalde persoon. handelende in zijn hoedanigheid van commissaris van de koningin van een provincie of burgemeester van ecn
gemeente. Dat wekte de indruk dat de betrokkene in hoedanigheid optrud. dus als
formele procespartij. Een enkele keer werd een vergelijkbare constructie gcvolgd bij
rechtspersonen. in welk geval bestuursleden werden geprcscnteerd als degenen die in
hoedanigheid optraden.
Een dergelijke benadering heeft weinig zin. Een wettelijkc rcgeling die aangeeft waar de bevoegdheden liggen hoeft toch niet met zieh te brengen, dat niet het
openbaar lichaam of de rechtspersoon partij is. Dat geldt met name indien er geen
bepaling is aan te wijzen waaruit volgt dat het openbaar lichaam of de rechtspersoon
niet zelf in en buiten rechte kan optreden, zoals dat het geval is bij minderjarigen en
onder curatele gestelden. Ondanks dergelijke aanduidingen blijft het openbaar lichaam of de rechtspersoon dus zelf partij. Vervolgens is dan de vraag of er vereenzelviging moet plaatsvinden, waarover in par. 3.2.5.2.3 is gehandeld.
Zoals uit de hier gemaakte indeling blijkt, worden vennoten van een vennootschap onder firma door mij gezien als 'partij' in een procedure, ook als alleen de
vennootschap in rechte optreedt. Dat volgt uit de in par. 3.2.5.2.1 onder c) weergegeven jurisprudentie en is ook inhoudelijk onontkoombaar omdat de vennootschap wel
een legitima persona standi in iudicio is, maar aan haar geen rechtspersoonlijkheid
toekomt. Zij kan niet los worden gezien van de vennoten. Dat Hof Amsterdam 18 juli
1996, A7 1998, 409, meent dat vennoten "in hoedanigheid" procederen, geeft daarom
blijk van een misvatting.
5.2.5.Ö ///? /9/eZ>/-wan 7993, /V.7 7994

In de voorgaande paragrafen is de kring van personen aan wie volgens art.
165 lid 2 sub a Rv het verschoningsrecht is toegekend, volledig in kaart gebracht. Er
rest nog slechts het bespreken van een uitzondering die we te danken hebben aan HR
19 februari 1993, A7 1994, 344. Twee broers hebben een geschil en de een besluit in
een voorlopig getuigenverhoor zijn kansen op een veroordeling van de ander af te
*" Claringbould in zijn noot bij HR 16 januari 1998, AL/1999, 284.
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tasten. Die ander wordt als getuige voorgebracht en beroept zieh op het verschoningsrecht. (let is immers zijn broer die als eisende partij zal gaan optreden, zodat hij
valt onder de kring van verschoningsgerechtigde verwanten. De rechter-commissaris
accepteert dit, het hof ziet er misbruik van bevoegdheid in en de hoge raad komt tot
de conclusie dat de partijgetuige helemaal geen beroep kan doen op art. 165 lid 2 sub
aRv.
Je vraagt je natuurlijk nog even af welke partij nu precies wordt bedoeld - met
die vraag hebben we hiervoor namelijk aardig in de clinch gelegen -, maar als je bedenkt dat het om de partijgetuige gaat. dan gaat het dus over iedere getuige die desnoods na vereenzelviging met de feitelijke procespartij - als partijgetuige wordt
aangemcrkt. Dat is hiervoor al uilgewerkt, wat zou betekenen dat we schouderophalend verdcr kunnen naar het volgende onderwerp, ware het niet dat het om zo'n siechte beslissing gaat. We zullen die dus aan een nader onderzoek moeten onderwerpen.
Eerst de motivering van de hoge raad:
3.3. Het guat hier om de vraag of een getuige die tevens partij is in het geding, een verschoningsrecht kun ontlcncn aan art. 191 lid 2 onder a Rv. Ueze vraag moet in het licht
van tic parlcmcniairc gcschicdenis, samengevat in de conclusie OM onder 8 en 9, ontkennend worden beantwoord.
Dat ging sncl. Dus op naar de conclusie OM onder 8 en 9, waarbij we 7b meenemen dat ook over de parlementaire geschiedenis gaat, en 9 maar weglaten, omdat
daarin helemaal niet de parlementaire geschiedenis wordt weergegeven* •*:
b. Tijdens de parlementaire bchandeling van het per 1 april 1988 ingevoerde, thans geldende bewijsrecht is betrckkelijk uitvoerig aan de orde geweest de vraag of aan de
partij-gctuigc niet een verschoningsrecht moest worden toegekend teneinde te vermijden dat de ene procespartij haar wederpartij zou kunnen dwingen een verklaring onder
ede af te leggen in haar eigen /aak. De minister wilde hier, in navolging van de Staatscommissie. evcnwcl niet aan en hij heeft daarbij het parlement aan zijn zijde gekregen.
Vergelijk de discussie in Pari. Gesch. nieuw bewijsrecht, 1988, p. 235-240. Ik citeer
daaruit (p. 238) een passage, ontleend aan de nota naar aanleiding van het eindverslag
Tweede Kamer:
"Ik merk ... op dat het systeem van het (nader) gewijzigd ontwerp zo is dat, afgezien
van het geval dat zij zclf aanbiedt als getuige een vcrklaring af te leggen, een partij
slechts wanneer zij als getuige wordt opgeroepen verplicht is te verschijnen en afrtfan,
m />fji>»w.vt'/.fc*/K>u</«MiViroc/wij; vow Aer /'w /ief iwrrfp //'</ van <;rf /«Wft/ia/ivarr / 9 /
//'</ •/ /fv. .//JA/H o/>j?fm)mt'« vtv.v<7wn;>?j?.vra-nr. verplicht is als getuige een verklaring
af te leggen (cursivering toegevoegd)."
8. Hugenholtz-Heemskerk, Hoofdlijnen. 1991, 116. p. 151. vat dit aldus samen dat de
partij-getuigc. anders dan /.ijn familieleden en echtgenoot, geen verschoningsrecht
heeft behulve dat van art. 191 lid 4 (gevaar van strafvervolging. dat hem het recht geeft
zieh van bcantwoording van bepaalde vragen te verschonen). J. Goosen bestrijdt in
cassatic deze interpretatte van Hugenholu-Meemskerk met de Stelling, kort gezegd, dat
het citaat uit zijn verband is gehaald (verweerschrift voor%vaardelijk ineidenteel cassa'" In ondeideel 4 geeft de AG wil u n wuarom hij de uitkomst redelijk acht. Het ging in ca.su om broers
die al 10 jaar in juridische procedures tegen elkaar waren \erwikkcld. en volgens de AG hoort een hcroep
op gewctensiHHHi dun niet meer aan de orde te zijn. D e « argumentatte serdraagt ach niet met HR 8 mei
1448. c>0(>. nuur - toegegeven - dat arrest was toen nog niet gewe/en (/je par. 3.2.4).
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tieberoep, p. 4-7). Ik deel dit standpunt niet. Met geciteerde is het slotsluk van de discussie in de Ude Kamer over de vraag of een partij-getuigc al of niet een verschoningsrecht moest worden toegekend. Over een ontkennend antwoord was men het op /eker
ogenblik eens en toen werd de opmerking gemaakt dat. «anneer de purtij-getuige geen
verschoningsrecht heeft en /ijn verklaring kan strekken ten hehoeve van aanvullend
bewijs (art. 213 lid 1 Rv), het wenselijk is om voor dat doel ook familieleden en (ex)echtgenoten een verschoningsrecht te onthouden, met andere woorden hen te verplichten te getuigen. Het geciteerde is het antwoord op die opmerking en kan wurden beschouwd als een "summing up" van de posities in dit verband van ener/ijds de nartijgetuige en anderzijds diens familieleden en (ex-)echtgeno(o)t(en).

Kern van de argumentatie is dat uit de parlementaire behandeling zou blijken
dat de wetgever van oordeel was dat aan de partijgetuige geen ander verschoningsrecht dan dat van (thans) art. 165 lid 3 Rv /ou toekoinen. Met is eon feit dat alleen dit
verschoningsrecht wordt genoemd, maar is de gevolgtrekking gercchtvaardigd dat
daarmee welbewust het verschoningsrecht van art. 165 lid 2 sub a Rv M»W is genoemd? De AG probeert dat aannemelijk te maken door te spreken van een "summing up." Voor de hoge raad is dat toereikend, maar een oplettende lezer trapt daar
niet in. Het volgende moet in aanmerking worden genomen:
a) Van een "summing up" van verschoningsrechten is geen sprakc. Daarvan
kan pas worden gesproken bij een systematische inventarisatie en beoordeling van de
verschillende mogelijkheden, en die is er niet geweest..
b) Wie de parlementaire geschiedenis volledig doorneemt zal blijken dat in dit
verband op geen moment is stil gestaan bij complicaties die kunnen ontstaan als
meedere eisers of meerdere gedaagden in het geding optreden of de procederende
partijen familie van elkaar zijn. Kennelijk heeft men steeds gedacht aan het standaard-geval, waarin A tegen B procedeert en A en B geen verwanten zijn. In die
standaard-situatie komt art. 165 lid 2 sub a Rv helemaal niet in beeld, zodat de gedane uitlatingen daarop ook niet betrekking kunnen hebben.
c) De veronderstelde intentie van de wetgever is in tegenspraak met haar wel
uitgesproken opvatting, zoals ook de beslissing van de hoge raad in tegenspraak is
met haar uitgangspunt. Als de partijgetuige immers wel een beroep kan doen op art.
165 lid 3 Rv, kan hij zieh verschonen van het beantwoorden van bepaalde vragen
indien hij daardoor zijn broer - om in de casus te blijven - bloot zou stellen aan het
gevaar van een strafrechtelijke veroordeling terzake van een misdrijf. Gewetensnood
ten aanzien van een verwante die ook partij is mag dus niet worden ingeroepen op
grond van het argument dat de wetgever heeft laten blijken gewetensnood ten opzichte van een verwante die ook partij is wel te erkennen?
De argumentatie van de AG en daarmee van de hoge raad is - om kort te gaan
- ondeugdelijk. De wetgever heeft domweg niet bij deze complicatie stil gestaan. Uit
wat wel vast staat volgt, dat de wetgever wel degelijk een plaats wilde inruimen voor
gewetensnood bij een partijgetuige die een andere partij in de procedure betreft. De
voor de hand liggende conclusie was daarom geweest, dat art. 165 lid 2 sub a Rv
voor iedereen geldt, ook voor de partijgetuige. Dat had ook recht gedaan aan de wetstekst, want daarin valt op geen enkele manier te lezen dat voor de partijgetuige een
uitzondering moet worden gemaakt.
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Inmiddels zijn hoge raad en AG natuurlijk verschrikkelijk op de koffie gekomen. In HR 9 augustus 2002, M/2004, 47, moest de vraag worden beantwoord of een
notaris zieh als partijgetuige nog wel op het professionele verschoningsrecht kon
beroepen. Als je in de door de AG geciteerde passage eerst een "summing up" hebt
gezien, is het antwoord sncl gegeven. Nee, dus. Maar dat is niet het antwoord waar
de hoge raad naar toe wilde, üus nu duikt de hoge raad maar zelf in de wetsgeschiedenis en kan er natuurlijk niets in vinden dat de "summing up"-theorie bevestigt. Dus
is de onvermijdelijke conclusie dat de wetgever er gewoon niet aan gedacht heeft
(r.o. 4.1.3, tweedc alinca). Dat is heel wat anders dan een "summing up." Maar als je
dan toch je eerdere beslissing wilt sauveren, moet je wel gaan jokkebrokken. Kijk
wat de hoge raad ervan maakt:
Wchswaar heefl de minister in de nota naar aanleiding van het eindverslag (Kamerstukken II, 1985/86, 10377, nr. 17, blz. 1) in reactie op een opmerking van een der
fracties nog opgemerkt dat "het systeem van het (nader) gewijzigd ontwerp zo is dat,
afge/ien van het geval dat zij zelf aanbiedt als getuige een Verklarung af te leggen, een
partij slechts wanneer /.ij als getuige wordi opgeroepen verplicht is te verschijnen en
iilsdun, in beginsel, behnudens inroeping van het in het viertle lid van artikel 188 [art.
I'M lid 4 (olid) Rv.| opgenomen verschoningsrecht, verplicht is als getuige een verklarmg uf te leggen", maar ix>k hier heeft hij, />/;/Af/» </c c-ortfe.tr, uitsluitcnd op hct oog
het geval waarin tussen de partijgetuige en een of meer van de (toekomstige) andere
partijen een relatie als bcdoeld in art. 191 lid 2, aanhef en onder a, (oud) Rv. bestaat of
been bestaun.
Die context is snel opgezocht. Die luidt namelijk:
Met stemt eveneens tot voldoening dat de leden van de C.D.A.-fractie in het eindverslag hebben laten wcten dat /.ij kunncn insteinmen met de in het nader gewijzigd ontwerp van wet voorgcstcldc mogelijkheid van het horen van partijen als getuige en de
daartoe aangevocrde gronden. Deze leden hebben aan het slot van hun betoog nog opgemerkt het wenselijk te achten dat de mogelijkheid tot het verplicht horen van partijen
als getuige wordt uitgebreid tot familieleden en (ex-)-echtgenoten van een der partijen.
Ik merk naar aanleiding daarvan op dat...
...waarna de door de hoge raad geciteerde passage volgt. Daarna gaat het verder over
de vraag of het verschoningsrecht van verwanten moet vervallen en over niets anders.
De context waar de hoge raad het over heeft is er gewoon niet. De wetgever heeft
geen moment stil gestaan bij de mogelijkheid dat een partijgetuige familie zou zijn
van een andere partij. Kn dat verändert echt niet als je gewoon zegt dat dat wel zo is.
In de praktijk zal de beslissing van de hoge raad met betrekking tot het verschoningsrecht van de verwante partijgetuige wel worden toegepasl. Hof Amsterdam
18 juli 19%, ,Y7 1998. 409, geeft echter wel de indruk dat ontsnappingsmogelijkheden met open armen worden ontvangen. In een voorlopig getuigenverhoor ging het
alleen maar om familieleden, terwijl het er aan zat te komen dat al die familieleden
ook in de procedure zouden worden betrokken. Volgens het in deze paragraaf besproken arrest zou in zo'n geval met een beroep op het verschoningsrecht van verwanten korte metten moeten worden gemaakt: allemaal partijgetuigen. dus niemand
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hceft het verschoningsrecht. Het Hof draaide de zaak om: allemaal wk derdcngetuigen. dus iedereen heeft het verschoningsrecht. Dc uitkomst hceft in iedcr gcval
mijn warme Sympathie.
De beslissing van de hoge raad had bctrckking op het gcval van twee tegenover elkaar staande familieleden. De vraag is daarom of misschien anders geoordccld
moet worden wanneer het verschoningsrecht wordt ingeroepen wanneer een medegedaagde of een mede-eiser familie is/ ' Afgezien van het arrest van de hoge raad is
het antwoord duidelijk, betrokkene komt zonder nicer het verschoningsrecht toe.
Binnen de foutieve argumentatie van de hoge raad is er echter weiniu ruinilc. dus /.ou
een beroep op het verschoningsrecht moeten worden afgewezen/ * Maar waarom
moeten fouten van de hoge raad eigenlijk worden overgenomen?
i.2.5.7 Wog meer correc/ies?
In het Nederlandse recht ben je uiteindelijk nooit zcker van je zaak, want altijd liggen de door de rcdelijkheid en billijkheid geYnspireerdc uit/ondcringen nog op
de loer. Je hebt een verschoningsrecht, maar is een beroep daarop wcl naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar? Of kun je van die bevoegdhcid
misbruik maken? En hoe zit het met het EVRM?
Om met het laatste te beginnen. De Dombo-zaak^" heeft voor het verschoningsrecht van venvanten geen gevolgen. In die zaak ging het erom dat er een ongelijkheid ontstond in de procespositie van de twee procederende partijen, doordat van
twee getuigen, wier verhoudingen tot de procederende partijen gelijk waren, de ene
wel kon worden gehoord en de andere, omdat het een partijgetuige betrof, niet. Dat
laat het verschoningsrecht van venvanten onverlet, want in de eerste plaats is er geen
sprake van een verbod om bepaalde getuigen te horen en in de tweede plaats geldt
wat opgaat voor de zuster van de een ook voor de zuster van de ander.
Het verschoningsrecht kan natuurlijk wel tot gevolg hebben dat bewijs dat
anders voor het oprapen lag, nu niet geleverd kan worden. De toedracht van de
vechtpartij op de verjaardag van opa zal niet snel aan het licht komen als alle aanwezigen er het verschoningsrechtelijke zwijgen toe doen. De gelaedeerde wil graag alle
aanwezigen aan een kruisverhoor onderwerpen, maar krijgt daar op deze wijze de
gelegenheid niet toe. Een op art. 6 EVRM geente klacht zal het bij de hoge raad niet
halen, omdat al - nota bene in een strafzaak, waar het kunnen horen van getuigen een
afzonderlijk gewaarborgd recht is - is uitgemaakt dat deze bepaling niet het in het
leven roepen van een verschoningsrecht voor verwanten verbiedt/'*
Over de aan het civiele (proces)recht te ontlenen restricties heeft de hoge raad
iets gezegd, dat nadere bestudering verdient. De kwestie kwam ter sprake in een
geval waarin het duidelijk was dat het verschoningsrecht niet werd gebruikt om te
voorkomen iets te moeten verklaren dat de familie niet goed uitkwam, maar juist om
een derde - geen verwante - in bescherming te nemen. Voor dat doel is die bevoegd*" En is voldaan aan de eisen van par. 3.2.5.2.1, want als de materielle band is doorsneden (onderdeel b)) is
betrokkene geen partij meer ten opzichte van de bewijslevering en speclt het arrest van de HR geen rol.
"* Annotator Snijders bij HR 19 februari 1993. A7 1994, 344, is hierover minder stellig en denkt kennelijk
dat er nog een mogelijkheid bestaat om tot een andere uitslag te komen. Hij beargumentecrt dit niet.
"' EHRM 27 Oktober 1993, Atf 1994, 534.
"' HR 7 december 1999, ,V/ 2000. 163.

131

VERSCHONINGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIVIELE ZAKEN

heid typisch niet gegeven, dus de veronderstelling dat er misbruik van werd gemaakt
was niet zo vreemd. Dat vond het hof ook, maar de hoge raad dacht er anders o v e r / "
De overweging in kwestie luidt:
Het onderhavige verschoningsrecht berust op een door de wetgever gemaakte afweging, waarbij het belang dat in rechte de waarheid aan het licht komt, minder zwaarwegend is gcoordeeld dan het belang dat personen die tot een procespartij in een der in
art. 191 lid 2 onder a Rv. omschreven relaties staan, niet moeten kunnen worden gedwongen om in een zaak van die partij te getuigen. Motief voor dit oordeel was het dezc personen besparen van gewetensnood (zic Pari. Gesch. Nieuw Bewijsrecht, p. 238).
[)e wet legt evcnwel generlei verband tussen het verschoningsrecht en gewetensnood.
Integendecl, art. 191 lid 2, aanhef en onder a, stell g&n andere voorwaarde voor het
recht zieh te verschonen dan het bestaan van bloed- of aanverwantschap"" als daar
omschreven, en kent - anders dan in de overigens in dit artikel geregelde gevallen - het
verschoningsrecht geheel in het algemecn toe. De gevallen waarin op dit recht geen berocp kan worden gcdaan, zijn in lid 3 nauwkcung"' omschreven. Daamaast moet, op
grond van de wetsgeschiedenis, worden aangenomen dat op dit recht geen beroep kan
worden gedaan door een getuigc die tevens partij in het geding is (HR 19 februari
1993. NJ 1994, 344). Uit een en ander moct worden afgeleid dat uit de aard van de ondcrhavigc bevocgdhcid voortvloeit dat zij niet kan worden misbruikt. Ken getuige die
zieh met een beroep op voormelde bepaling verschoont, kan dan ook ermee volstaan
zieh op de tussen hem en de betreffende procespartij bestaande familierelatie te beroepen en behoett niet nader te motiveren waarom hij van zijn daaruit voortvloeiende bevoegdheid zieh te verschonen gebruik wenst te maken.

De redenering is wonderlijk. Er Staat: een bevoegdheid die in het algemeen bij
het bestaan van bcpaalde bloed- of aanverwantschap is toegekend, waarvan de uitzonderingen nauwkeurig zijn omschreven en die niet toekomt aan een partijgetuige,
kan naar zijn aard niet worden misbruikt. En daar volgt dan ook nog uit dat het gebruik maken van de bevoegdheid niet gemotiveerd hoeft te worden. Wat is het verband tussen preniissen en conclusie? In een paar zinnen zie je heel wat tangen en
varkens voorbij komen, dat wel.
De boodschap is intusscn duidelijk: aan het verschoningsrecht van verwanten
wordt vorder niet getornd. Wie de bevoegdheid heeft zieh te verschonen, mag zelf
bepulen of hij daar al dan niet gebruik van maakt.'"''" Het blijft de vraag of de hoge
raad hierbij nog aan zijn arrest HR 1 december 1989, M/ 1990. 675. heeft gedacht.
Vermoedelijk niet. want uit het feit dat dit arrest sindsdien maar een keer door een
Ali in een conclusie is genoemd'"' - en dan nog met de kanttekening dat het voor die
zaak niet relevant was - valt af te leiden dat het geen rol speelt in de gedachtenvorming van de toonaangevende Juristen. Het geval betrof een uit de ouderlijke macht
geschorste vader. die zijn kind verborgen hield voor de Raad voor de Kinderbeschenning. De Raad deed aangifte en vorderde in kort geding dat de vader de ver"* HR 8 nwi IW8. \ 7 I »08.606.
"" IX- HK verged de echigenoten en zo, maar dat dort gecn atbrcuk aan de redenering.
' " / » uauwkeurig Au or in par. 3.2.7 nog cttclijke pagina's nodtg zijn om daarin cnige ordening aan le
hrcngcu. maar dat tcr/i jdc.
"• Oat geldt o\ engens ook in strafcaken. zoals uit de vcrwijnng van de HR naar de conclusie OM volgt in
HR 7 december l**>. .V/:000. 163.
" ' HR 11 tchruari I«*M. .V7 I«*M. 336.
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blijfplaats van het kind zou mededelen. te versterken met lijfsdwang. De vader verweerde zieh met de Stelling dat hij door te voldoen aan de vordering zichzelf zou
belasten, zieh beroepend op de am. 29 en 219 Sv en 165 lid 3 Rv. Het hot" oordeelde
dat de vader civielrechtelijk verplicht was de verblijfplaats van het kind mode te delen en dat het belang waarvoor de Raad opkwam - de bescherming en ver/orging die
het kind rechtens toekomt - zwaarder woog dan het door de vader ingeroepen belang.
De hoge raad vond dat een juist oordeel en voegde daar nog aan toe, dat aan de ingeroepen artikelen een andere belangenarweging ten grondslag ligt dan in dat geding
aan de orde was.
Het beroep op het verschoningsrecht is dus niet zo vrijblijvend als de laatst
aangehaalde overweging doet vermoeden. Er zijn kennelijk situaties waarin je verplicht kunt worden te spreken. ook als je dat weigert op gronden die je ontleent aan
het voor getuigen geldende verschoningsrecht. Dan valt niet in te zien waarom die
verplichting opeens zou ophouden als de betrokkene als getuige voor de rechtercommissaris verschijnt. Wanneer iemand buiten het getuigenverhoor nioet spreken
en daartoe kan worden veroordeeld. dan zal hij dat als getuige loch ook moeten, al
was het alleen maar omdat het nodeloos omslachtig is om de ene getuige in kort geding te moeten dagvaarden en de andere als getuige op te roepen.
De beslissing van de hoge raad behoeft dus nuancering in die zin, dat ccn
spreekplicht jegens een partij met zieh kan brengen dat ook in de zittingzaal gesproken moet worden voor zover die spreekplicht geldt. Het punt is alleen dat de verhörende rechter over die spreekplicht geen beslissing kan nemen. Die bepaalt alleen of
het verschoningsrecht bestaat, niet of er een bijzondere verplichting is jegens een
ander om daarvan al dan niet gebruik te maken. Op die manier komen beide arresten
wel weer bij elkaar: er kan een verplichting tot spreken bestaan, maar de verhörende
rechter is niet degene die daarover een beslissing kan nemen.
5.2.<5 PerscAom/igsrecAf raw verwawtew q/vvj/fe/jo' van a/7. /<55 //a* 2 SKÄ a /?v
In een enkel geval bestaat er een bijzondere regeling voor het verschoningsrecht van verwanten die afwijkt van de regeling in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, terwijl er niettemin een raakvlak is met de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen.'*'" In dit verband valt te wijzen op de artt. 66 en 223b

*" In regelingen van straf- en tuchrechte!ijke aard wordt hetzij een afzonderlijke regeling getroffen, hetzij
verwezen naar de bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering. Het gaat om: art. II lid 3 Wet ministeriele verantwoordelijkheid (waarin de woorden "in de zijlinie" moeten worden ingelezen na "derde graad",
nu het de bedoeling was aan te sluiten bij het toenmalige art. 188 Sv (KamtT.?/uMen // 1854-1855, MvT, p.
5 8 ) ) ; art. 35 lid 2 Schepenwet; art. 19 lid 6 Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag; art. 45 lid
6 Oorlogswet voor Nederland (nog niet in werking getreden); art. 33 lid 6 Wet op de uitoefening van de
diergeneeskunde 1990; art. 49 lid 9 Advocatenwet; art. 65 lid 4 Wet militair tuchtrecht; art. 43 lid 6 Wet
op de Registeraccountants; art. 42 lid 5 Gerechtsdeurwaarderswet; art. 41 lid 6 Loodsenwet; art. 68 lid 5
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG); art. 9 lid 5 Reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen; art. 65 lid 6 Wet op de Accountants-administratieconsulenten; art. 23/
lid 4 Rijksoctrooiwet 1995; art. 46 lid 5 Wet op de Watersnoodschade 1953; art. 102 lid 4 Wet op het
notarisambt; art. 51 lid 2 Uitvoeringswet Intemationaal Strafhof; art. II lid 4 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie; art. 45 lid 2 Tribunaalbesluit. In die gevallen zijn er te weinig raakvlakken met het onderhavige onderwerp om daaraan een afzonderlijke bespreking te wijden.
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F, welke artikelen zijn aangepast resp. ingevoerrf"' teneinde de rechter-commissaris
in een faillissement en een surseance van betaling de mogelijkheid te geven getuigen
onder ede te hören/'"' Dat hören van die getuigen vindt plaats in het kader van een
onderzoek naar de omstandigheden het faillissement of de surseance betreffende.
Strikt genomen gaat het dus niet om het horen van getuigen in een civiele procedure'"', maar om drie redcncn verdient de bepaling een bespreking. In de eerste plaats
gaat het in een faillissement uiteindelijk toch om civiele rechten en verplichtingen,
zodat er in inhoudelijk opzicht zeker een verband bestaat. In de tweede plaats hebben
dcze bepalingcn een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het verschoningsrecht, nu juist het vcrhoor in het kader van art. 223b F aanleiding is geweest
voor het in par. 2.4 nog te bespreken en hieronder nog te noemen Notaris Maasarrest.
Hn in dc dcrde plaats, omdat na nadere bestudering bij de eerste reden nog wel een
paar kanttekeningen geplaatst kunnen worden.
Voor dit verhoor door de rechter-commissaris is een afzonderlijke bepaling
voor het verschoningsrecht opgenomen. In art. 66 lid 4 en art. 223b lid 3 F wordt dit
op identieke wijze geregeld. De bepaling die, afgezien van de toevoeging van de geregistrccrde partner •*", wat haar formulering betreft vanaf 1896 - de inwerkingtreding
van de Faillisscmentswet - ongewijzigd is gebleven, luidt:
I>c cchlgcnoot of gewczen echtgenoot van de gefailleerde [c.q. schuldenaar, FF] of degenc met wie de gefailleerde |c.q. schuldenaar, FF) een geregistreerd partnerschap is of
was aangegaan. de kinderen en verdere afkomelingen en de ouders en grootouders van
de gefailleerde [c.q. schuldenaar, FF] kunnen zieh van het geven van getuigenis verschonen.

Afgezet tegen de in 1896 geldende regeling voor het horen van getuigen in
civiele zaken valt meteen op. dat er weinig raakvlakken zijn. Onbekwaamheid en de
mogelijkheid tot wraking komen niet aan de orde, het verschoningsrecht van verwanten wordt aan een heel andere kring van personen toegekend - grosso modo aan degenen die volgens art. 1947 BW (oud) onbekwaam zijn - en het professionele
verschoningsrecht ontbreekt. De wetsgeschiedenis moet dus uitsluitsel bieden over
de aan de bepaling te hechten betekenis. Omdat daarover in 1976 bij de vaststelling
van art. 223b lid 3 F verder niets is opgemerkt. zal het onderzoek zieh in eerste instantic moeten richten op de ontstaansgeschiedenis van art. 66 F.
Aanvankelijk was het faillissement geregeld in Titel 1 van Boek III van het
Wetboek van Koophandel voor de kooplieden en in Titel 7 van Boek III van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering^ voor particuliere personen. In 1890
werd een wetsontwerp ingediend dat voorzag in de regeling van het faillissement
voor alle gevallen in een afzonderlijke wet/*' Art. 66 van het wetsontwerp gaf de
**' Wet van 6 mei 1976. Stbl. 280.
"* Under de daarvöör gcldcndo tekst von art. 66 F went aangenomen. dal het niet de bedoeling was dat
getuigen onder ede wcnlcn gchoord: Rb Maastnchl 24 ianuari 1424. .V/ 1424. 332. Hierover gaat MARX
1035.
" ' / o i x * concliRic OM bij HR 23 januari 1933. AW 1933.660.
"* Aanpossingüwct geregistreerd partnerschap van 7 december 1997. Stbl. 660, hoofdstuk 6. art. 4 sub H
enJ.
"" Onder de aanduiding: Staat \ an kcnnclijk onvermogen.
"" A,'<tmiT.tfHUftt // 1 8 4 0 - 1 8 4 1 . » 100.
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rechter-commissaris in het faillissement vergaande bevoegdheden om /.eitstandig eon
onderzoek in te stellen "ter opheldering van alle omstandigheden het faillissement
betreffende." Tot die bevoegdheden behoorde ook het horen van getuigen. lien
enigszins vergelijkbare maar veel beperktere voorziening stond al in art. 805 K. en
art. 893 lid 3 Rv, maar volgens de memorie van toelichting hadden die bepalingen
veel ongeregeld gelaten. waarover de nieuwe regeling uitsluitsel wilde bieden.'**'
Daarom werd ook een verwijzing opgenomen naar bepalingen in het Wet bock van
Burgerlijke Rechtsvordering van een enigszins vergelijkbare strekking als de bepalingen genoemd in de huidige leden 2 en 3. De commissie van voorbereiding viel
evenwel op, dat de laatste alinea van art. 805 K niet was overgenomen^ , luidende:
In gecn geval mögen de huisvrouw of de weduwe. de kindercn en vordere nakomelingen, of de ouders en grool-ouders des gcfaillccrdcn desvtege worden ondcrvrungd.
De commissie drong erop aan deze bepaling alsnog in de wet op te netnen. IXcommissie had de wind in de rug. want de Raad van State had daar ook al op aangedrongen en daarbij opgemerkt dat de bepaling "op een beginsel van humaniteit steunt
en niet dan om gewichtige redenen behoort te worden opgeheven."^' De minister
van justitie sprak dit expliciet tegen en vond de bestaande bepaling veel tc vcr gaan.
Ook degenen die inlichtingen wilden verschallen (te oiiderscheiden van degenen die
als getuigen werden gehoord) werden immers uitgesloten. De rechter-commissaris
moest er maar voor zorgen dat de humaniteit niet in het gedrang kwam/^ Aan het
verzoek van de commissie wilde de regering niettemin wel tegemoet komen door aan
de in art. 805 K aangeduide personen""' een verschoningsrecht toe te kennen'**'', daaraan toevoegende: "Aan de bedoeling wordt hiermede vermoedelijk wel geheel voldaan, zonder dat toch de aangewezen personen verhinderd worden, een misschien tot
ontlasting van den gefailleerde strekkende getuigenis te geven."
De parlementaire behandeling van art. 66 F geeft dus geen antwoord op de
hiervoor geconstateerde interpretatieproblemen. De verhouding tot de regeling van
het horen van getuigen in (toen) het Burgerlijk Wetboek komt niet aan de orde. Het
lijkt wel alsof de wetgever van 1896 het horen van getuigen door de RC in het kader
van dit onderzoek als een zelfstandige aangelegenheid ziet, die haar eigen regeis
volgt. Dat wordt bevestigd doordat een expliciete verwijzing naar het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering wordt opgenomen. Wie hier ophoudt komt tot de conclusie dat de professioneel verschoningsgerechtigde in een 66 F-verhoor verplicht is
om te verklaren'*" of zoekt de oplossing in de sfeer van de noodtoestand.'*™ Gelet op
het in de memorie van toelichting aangegeven verband met de artt. 805 K en 893 lid
3 Rv ligt het echter voor de hand eerst nog na te gaan, wat de bedoeling van de wetgever van 1838 met die artikelen is geweest.
'"fcimerrfuM<.'n// 1890-1891. B. 100, nr. 3 (MvT), p. 44.
"
n // 1892-1893. B. 18. nr. 1, p. 38.
1892-1893. B. 18. nr. 3, p. 126.
1892-1893. B. 18.nr.4,p. 147.
" Uiteindelijk werd in het gewijzigd ontwerp (Ka/m>r5fuAten // 1892-1893, B. 18, nr. 7) de 'weduwe'
omgezet in de 'gewezen echtgenoot", maar dat is voor het onderhavige onderwerp niet van belang.
'*
1892-1893. B. 18, 1. p. 38.
" VERSTEGEN 1927-2, p. 553 e.V., omdat hij geen andere oplossing ziet; TELDERS 1957, p. 389.
"*VOS1957,p.447.
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Over de laatste bepaling^ zijn we snel uitgepraat. Volgens de memorie van
toelichting^" werd een volledige aansluiting beoogd bij art. 805 K met alleen de veranderingen die het verschil in positie tussen huisbedienden enerzijds en kantoorbedicndcn anderzijds noodzakelijk maakte.
We /ullen de buk dus moeten richten op art. 805 K. In de memorie van toelichting op die bepaling werd de noodzaak van de laatste alinea van dit artikel'"'' toegelicht met de overweging dat deze personen "niet in de noodzakelijkheid moeten
worden gebragt tcgen den gefailleerden als getuigen op te treden en hen te bezwaren.""'" In sommige afdelingen werd gcopperd dat de bepaling misschien te ver ging
omdat in sommige gcvallen de verlangde inlichtingen juist alleen van deze personen
konden worden verkregen/*' In Afdeling I werd daarentegen geopperd dat niet zozecr het ondervragen moest worden verboden, "als wel dat zij niet mögen gedwongen
worden tot het geven van antwoorden.'*""* In het Antwoord op de aanmerkingen der
Afdeclingen van de regering lezen we dan'**':
Die personen kunnen zieh uit hoof'de hunner nauwe betrekkingen van het geven van inlichtingen verschoonen; doch bchoort do wet (lees: maar de wet behoort, FF) niet op/.cllclijk te verbieden, um hen te mögen hooren, vermits zij daardoor zelven zouden
versinken zijn dc inlichtingen te geven, welke in het voordcel en belang van den get'ailIcerde zijn. Met vragen van inlichtingen is trouwens niet bij de wet verboden.
In de Ilde Kamer wordt dit debatje nog eens overgedaan door het kamerlid
Luzac, dat de bepaling te ver vindt gaan, en het hem van repliek dienend kamerlid
Frets, dat opmerkt dat "information, die eerlijke huisgenooten en naastbestaanden
tevens /.ullen geven. niet |zijn| uitgesloten."""*
Voor de duiding van het vorenstaande moeten we bedenken dat weliswaar de
nieuwe wetboeken nog niet in werking waren getreden, maar dat dat niet betekent dat
vaststelling van het Wetboek van Koophandel in een vacuum plaats vond. Het Burgerlijk Wetboek was immers al in 1833 nagenoeg geheel afgerond, terwijl het werk
aan het Wetboek van Strafvordering werd voltooid in hetzelfde vergaderjaar als
waarin werd gesproken over het onderhavige onderdeel van het Wetboek van Koophandel (1835-1836). Wij mögen dus aannemen dat die achtergrond bij de parlementaire behandeling bekend was en dat daaraan wordt gerefereerd wanneer de regering
stelt dat de betrokken personen zieh kunnen verschonen.
Wanneer wij nu de geciteerde passages afzetten tegen de regeling van de artt.
1946 e.V. BW, dan zijn de aangehaalde opmerkingen volslagen onbegrijpelijk. De
"* De bepaling luidde: "l)e regter-eommissaris is op voordragt van de curators bevoegd. de bediende en
huisgcnoolcn des >chuldcnaars. met uitzondering van zijne huisvrouw. kindcrcn en verdcre nakomclingcn.
mitsguders /ijne oudcrs ol ' grootouders, 1c ondervragen, zoo omlrent de goederen. die deceive he/it, en de
plaats. \v;wr /ich de/e tnogten bevinden, als omlrent de oi>rzaken en omstandigheden van het kennelijk
onvennogen". en was \astgcsteld als art. 12 van de Wet van 10 mei 1837. Stbl. 50
'"' A,'t<miT.vrnUi7i // IS'«. IS ; " H U 8 .
"" In hel weisontwerp en vU- \ astgcstcldc wet - / i c voor de gang van zaken hel begin van hooldstuk 2 tenig (e vinden als an 42 \ a n atdeling 2 van titel I van boek III van hel Wetboek van Koophandel.
**• A'ciMMT.«fuM<-n // 1835-1836, B 64.
**' Jk'«»m.™m*jt.-n // 1835-1836. H. 68 voor Afdeling II, B. 77 voor Afdeling V.
** A'timertrwUfn // 1835-1836. » . 67.
**' A<jm.r.vmAAfn // 1835-18.16. B. 82.
** //<m,JWm,i,vn // 183S-1836. p. 278 en 281.
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personen genoemd in de voorgestelde alinea van art. 805 K. hadden helemaal geen
verschoningsrecht, die waren juist stuk voor stuk onbekwaam om te getuigen. Vorder
lijkt de discussie gebaseerd te zijn op een subtiel onderscheid tussen "onder\ ragen"
(de term uit de bepaling), "het geven van inlichtingen" en "horen." In het Hurgerlijk
Wetboek wordt alleen over het horen van getuigen gesproken. terwijl daarnaast
sommigen (de jeugdigen en de terzake van "onnozelheid. krank/.innigheid en ra/.crnij" onder curatele gestelden) alieen een "toelichting" mögen geven/" IX* hypoihesc
dat gerefereerd wordt aan een civielrechtelijke regeling, kan dus nict worden onderbouwd. nog daargelaten dat het tegelijkertijd toepasselijk /.ijn van art. l*>47 BW (met
onbekwaamheid ook van de aanverwanten in de rechte lijn) en art. 805, laatste lid. K
(dat de aanverwanten niet noemt) tot onoplosbare problemen Icidt.
Kijken wij daarentegen naar de regeling in het Wetboek van Strafvordering
van 1838, dan ontstaat een heel ander beeld. [X* in art. 805. laatste alinea. K. genoemde personen kunnen zieh inderdaad verschonen (art. 65 en art. 188 Sv). Als het in het
Wetboek van Strafvordering over getuigen gaat, dan worden zij JJWMW'/V/ en worden
hun mjjje"i #e.«t7J (art. 60, 62. 185 Sv), maar zodra het over do verdachte'"'* gaat.
dan spreekt de wet steeds van om/«.'rvrtfl?t'« (art. 77 lid 2. 90 lid 2, 198 Sv). Art. 188
lid 3 Sv bepaalt tenslotte dat degenen die zieh kunnen verschonen ook zonder toestemming - dus altijd - kunnen worden toegelaten om />•//<•/•//'••j»<7* te geven.
Tegen deze strafvorderlijke achtergrond valt alles op zijn plaats. De rechtercommissaris in een faillissement heeft een inquisitoire bevoegdheid, die vergelijkbaar is met de bevoegdheid van de rechter-commissaris in strafzaken. In het kader
van zo'n onderzoek kan de rechter-commissaris de genoemde personen (volgens het
eerste lid: de kantoor- of andere bedienden van de gefailleerde) ondervragen. Dat is
de gepaste term, want zo wordt ook een verdachte benaderd. De naaste familie wordt
daarvan uitgesloten, die hoeven niet zo'n ondervraging te ondergaan. lets anders
hoeft niet geregeld te worden, want het verschoningsrecht hebben zij toch al. Het
wordt echter niet verboden om hen te horen, want wellicht willen zij zelf wel inlichtingen geven, al dan niet in het voordeel van de failliet. Inlichtingen geven mag namelijk altijd, dat staat ook in het Wetboek van Strafvordering.
Deze uitleg verklaart alles en is plausibel. Het ligt inderdaad meer voor de
hand om de rechter-commissaris in een faillissement te vergelijken met de rechtercommissaris in strafzaken dan met een rechter die in een civiele zaak getuigen hoort.
Daarenboven is het niet zo moeilijk om de verdachte als ijkpunt te vervangen door de
gefailleerde, terwijl dat bij de "partijen" uit de civielrechtelijke regeling wat minder
voor de hand ligt. Een alternatieve verklaring is bovendien niet voorhanden. De regeling in het ontwerp-BW hebben we hiervoor al besproken, terwijl noch de Code Civil, noch de Code de Procedure Civile, noch de Code destruction Criminelle, noch
art. 378 Code Penal een regeling bevatten voor het verschoningsrecht van verwanten
in de rechte lijn.
De literatuur uit de 19de eeuw stelt het probleem van het op de te horen personen eventueel toepasselijke verschoningsrecht, niet aan de orde. Men buigt zieh
over de vraag of de - toen nog - in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

' In de terminologie van destijds eigenlijk: beklaagde of beschuldigde.
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opgenomen strafbepalingen van toepassing waren*** en wie er precies onder de bepaling vallen."" lioltius merkt nog wel op dat deze personen zieh altijd kunnen verschonen, en "dus betekent de uitzondering van vrouw, kind en ouders niet veel"*",
maar hij geeft niet aan waarop hij dit baseert. Alleen De Pinto wijst op het onderscheid tussen (aan)horen en ondervragen en legt expliciet een verband met art. 188
Sv.*"
De staatscommissie die het ontwerp van de Faillissementswet heeft voorbereid*", laat de hier bestudeerde bepaling vervallen maar zet wel de toon door de
leemtes van art. 805 K op te vullen met bepalingen uit het burgerlijk procesrecht.
Gevocgd bij een minister van justitie die een verschoningsrecht opneemt zonder blijk
te geven van enige visie op aard of achtergrond van het faillissementsverhoor, ontstiiat dan al snel de neiging om aansluiting te zoeken bij het verschoningsrecht uit het
burgerlijk proecs. Dat gebeurt dan ook prompt, maar het resultaat laat te wensen
over/''* In de latere literatuur wordt er dan maar van gemaakt dat an. 66, lid 4, F een
exclusievc regeling
Dcze gclct op het vorenstaande historisch onjuiste opvatting heeft het althans
in de rechtspraak gewonnen. In twee gevallen moest de hoge raad een beslissing geven over het faillissementsverhoor. In het eerste geval beriep een notaris zieh op zijn
professionell* verschoningsrecht. in het tweede wilde de getuige zieh verschonen
wanncer hij /.ich/elf door het antwoord zou blootstellen aan het gevaar van een strafvcrvolging. Bij de beoordeling ging de hoge raad ervan uit, dat de betrokken bepaling
niet zo kon worden gele/en, dat rechtstreeks aansluiting kon worden gezocht bij een
bestannde regeling. In het geval van de notaris werd het professioneel verschoningsrecht daarom verheven tot een algemeen rechtsbeginsel/ * In het tweede geval komt
de redenering van de hoge raad erop ncer dat: a) uit de wetsgeschiedenis niet kan
worden geconcludeerd of de regeling van art. 66 lid 4 F uitputtend is bedoeld dan wel
of aansluiting moet worden gezocht bij andere regelingen; b) bij de totstandkoming
*** A.C. lioltius, W«r AV<AT/<m</.«-/if /«i7/i'rfwv#/. 2dc druk, Utrecht 1878. p. 266. vindt van wel; DIEPIII IIS 1874. p. 28». en A. de Pinto. //<im//c-i</inK for to HVfkwJt von K«o/>fojnaW. tweede deel. 3de druk,
Utrecht 1876, p, 504, inenen van niet.
' " l)c gescheiden cchtgcnotc niet. volgens lloltius t a p ; Diephuis t a p . neeml ook de aanverwanten mee:
beiden lialen IX- Wal aan. die ook de echtgenoot en wcduwnaar \an de koopvrouw onder de bepaling
hrengt.
'"' A.C. l l o l t i u s . t a p .
*'• De l'into. l.a.p.
*"
V/ o/) Art./Hii//iucfmt*n/ i'n «V .vu/\\v<imv »<jn M u % mef mf/none win
X/<i<i/.va>mmi.v.vit\ mgivt/W«" Al/ ZV/mr Afu/f.v/f/fj /x'j/ui« non Z? A'ov.
/W!7, 's-vira\cnhage IK** I.
*" Van Itoncval I aure. / / w AV</W7<m<Av/n- ^u^J.^•Wl/* / m r a m * , IV-2. 2dc druk. Leiden 1897. p. 1301.12. Hij sluil al inet de thiaie ?in: "IV bepalingen onitrcnt het getuigenverhoor /.ijn behalve die welke
uitdrukkelijk worden UK-p.ixsohjk \erkUuird van toepassing. behoudens de wij/iging welke art. 66 maakt
onitrei\t het oproepen der gelingen en welke uit de onlslcntcnis >on partijen voortv loeien." Uaar heb je wat

aan.
*" /.ie de vindplaatsen getuK-nnl in conelusic OM onder 2.22 bij HR II febmari 19«»4. AV 1994. 336.
wMHnum nog kan worden loegevoegd VI RSIIXil-N l*>27. p. 363; MARX 1935. p. 712; TF.LDERS 1957.
p. 389. | > /ijn in>k wel andere geluidcn. SI'ANJI-R 1914. p. 7 | . bijvoorbeeld is van oordeel dat de regeling
van het (prolessionelet verschoningsrecht gewoon vergeten is. Hiervoor is al gcnoetiHl VOS 1957. p. 447.
' " IIR I maart 1985. V./ |98(>. l?3 (Nolaris Maas), waarvner meer in par 3 4 Kort daanoor had het Gerecht in eerste aanlcg (."uracao 8 juni | 9 8 3 . ,V7 1984. 433. de/e stap niet willen /enen en een advoeaat in
raillissementsvcrhoor hei verschoningsixvht onl^cgd.
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van art. 165 lid 3 Rv het daar beschermde belang zwaarder bleek te wegen dan het
belang van de waarheidsvinding in rechte; c) niet valt in te zien waarom die afweging
bij het faillissementsverhoor anders moet uitvallen; d) dit ook strookt met art. 6
EVRM*". Op de vraag waarom niet aansluiting moet worden gezocht bij art. 219 Sv
antwoordt de hoge raad:
Het faillissement behoort naar zijn aard veeleer tot de sfccr van het burgcrlijk prooo*
en executierechi dan tot die van het strarprocesrecht, /odat amilogischc toepassing van
de art. 29 en 219 Sv in plaals van art. 191 lid 4 Rv ( art. 165 lid 3 Kv. I I ) niet gewet-

tigdis.
Errare humanum est: de wetgever van 1838 keek terecht niet naar het faillisscment in zijn totaliteit. maar naar de concrete bevoegdheid die dc rechtercommissaris uitoefent. Het is nog maar afwachten waar het in de volgende zaak naar
toe gaat, als bijvoorbeeld de broer van de gefailleerde geen verklaring wil afleggen.
Hem geen verschoningsrecht toekennen zou absurd zijn. want als de failliet up grond
van art. 165 lid 3 Rv kan weigeren iets te verklaren als hij daarmcc zijn broer belast.
dan valt niet in te zien (via de stappen a), b) en c) van de redenering van dc hoge
raad). waarom de broer van de failliet dan wel iets zou mocten /.eggen. l)c t//mur/wwg <j//t'r WVrft' is dan voltooid, want wat in de visie van de wetgever strafvorderlijk
moest worden opgelost is dan geheel in de sfeer van het burgerlijk procesrecht terechtgekomen. En wat eerst een uitzondering was op het verschoningsrecht, toen per
ongeluk het verschoningsrecht werd, is dan een dode letter geworden.
Totdat het zover is zal de uitleg van de bepaling voor het overige maar aan het
gezond verstand moeten worden overgelaten, neergelegd in paragraaf 3.2.5. Wat daar
is opgemerkt ten aanzien van de verschillende schakels om bloed- en aanverwantschap te bepalen, zal ook in dit geval van toepassing zijn. De beperking tot de
"grootouders" moet niet al te strikt worden opgevat. Als ook de overgrootvader niets
wil zeggen lijkt het beter hem maar niet te dwingen. De wetgever heeft hem destijds
alleen maar geschrapt omdat de vierde afdeling meende dat die niet meer in leven
kon zijn/'" Er mag best verondersteld worden dat de wetgever wilde dat ook aan
hem het verschoningsrecht toekomt, als hij er nog is. Gelet op zijn leeftijd lijkt het in
ieder geval niet erg kies om hem te gijzelen of erger.
De begrippen 'gefailleerde' en 'schuldenaar' zullen op zichzelf geen problemen opleveren, want dat zijn de failliet respectievelijk de sursiet. Het doet recht aan
de ratio van het verschoningsrecht om de vereenzelvigingsjurisprudentie van par.
3.2.5.2.3 op overeenkomstige wijze toe te passen. De vrouw van de bestuurder van
de failliete BV kan zieh dan ook verschonen.
Merk op dat art. 66 F in art. 314 lid 2 F van overeenkomstige toepassing is
verklaard op de schuldsaneringsregeling. Het voorgaande geldt dus ook dan onverkort, zij het dat het moet gaan om de venvanten van de 'saniet'. Omdat dat alleen
'" HR 11 februari 1994. <vy 1994. 336. Het laatste punt is onderuit geschoflcld door KHRM 17 deccmber
1996. AV 1997. 699 (Saunders legen Verenigd Koninkrijk), waarin het F.HRM juist bcsliste dat een verplichting tegen zichzelf te verklaren niet in strijd is met het EVRM, als die verklaring maar niet voor strafrechtelijke doeleinden kan worden gebmikt.
"* Het wetsontwerp sprak aanvankelijk van "voorouders." Na de bedoelde opmerking (ATome/-.?/uA*e« //
1835-1836, B. 74) werd dat veranderd in "groot-ouders."
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natuurlijke personen kunnen zijn, zal het steeds gaan om de relatie van de betrokken
getuige tot de saniet zelf.
3.2.7 De ui'/zam/er/ngen op de Aoepawe/yArAe/i/ va/i ar/. /(55 /«/ 2 si/6 o /?v
Hct verschoningsrecht van verwanten geldt niet voor alle procedures. De uitzonderingen zijn te vinden in art. 284 lid 3 Rv, dat luidt:
Met verschoningsrecht komt aan de in artikel 165, tweede lid, onder a, genoemde personcn niet toe in procedures betreffende de toepassing van de bepalingen van Boek I
van het Durgcrlijk Wetboek, vervat in de titeis 5, 5a en 9 tot en met 20, of van die vervat in titel 6 v<x>r /.over het betrcft procedures tussen echtgenoten of geregistreerde
partners. Hvcnwel kunnen ouders en kindcren van de echtgenoten of van de geregistreerde partners /ich in procedures tot echtscheiding en tot scheiding van tafel en bed,
ondcrschcidcnlijk tot onthinding van het geregistreerd partnerschap, verschonen.
Hoe die bepaling er zo uit is komen te zien en op deze plaats is beland, is een
pijnlijkc geschiedenis, die verteld moet worden om nogmaals te illustreren dat er
achter de regeling van het verschoningsrecht vaak geen diepere bedoelingen schuil
gaan en de wetstekst meer is bcpaald door toeval en onbenul dan door bewuste door
de wetgever gemaakte keuzes. Daartoe zullcn eerst de uitzonderingen op de regeling
van 1838 in kaart worden gebracht, waarna vervolgens de wetswijziging van 1988
zal worden geanalyseerd. Tenslotte zal worden nagegaan welke betekenis aan de
geeiteerde bepaling moet worden gehecht na de herziening van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering per 1 januari 2002.
i.2.7. / De M/ftont/er/M^ew o/> Je* rege/»>i# van
In de regeling van 1838 waren verwanten deels onbekwaam (art. 1947 BW),
deels verschoningsgereehtigd (art. 1946 BW) en in veel gevallen te wraken (art. 1950
BW). Omdul dat er toe kon leiden dat in sommige soorten zaken nooit bewijs door
getuigen geleverd zou kunnen worden'*''', maakte art. 1951 BW een uitzondering op
de onbckwaamheid en de mogelijkheid tot wraking voor "twistgedingen betrekkelijk
tot de burgcrlijkc Staat van partijen.""""' Die uitzondering gold in die gedingen ook
voor dienstboden en bedienden. Het verschoningsrecht voor de verwanten van art.
1946 lid 2 sub T en 2" bleef evenwel ook voor de in art. 1951 BW bedoelde procedures aanvankelijk gehandhaafd.

'" Dli PIN IX) 1838. p 494; ASS1-R 1838. p 606; VAN BHl.l. 1866. p. 93.
*" Dat /ijn nicl vecl geschillen: allccn de belvvisting cn inroeping van Staat volgens Hof's-Hertogenbosch
18 febniari |9.V», ,\7 l*>3*>. 748. 1 AND 1933. p. 175. cn ASSKR-ANHMA 1915. p. 288. zijn het daarmee
cens. Of dat hclcnuuil iuist is, is maar de vraag. want uit ASSKR 1838. p. 606. blijkt dat volgens Asser alle
funiilicrechtcliikc procedures waren hedocld. De/e uit/ondering wordt in Rb Amsterdam 5 december
1930. i\'J 1930, lftf>8. ook toegepast op de ontkenning van de wettigheid van een kind. Dat doet de HR. na
vecl omslug. ook in I1R 24 juni 1"55. .V./1>)55. 562. wannecr deze uitzondenng inmiddels in an 1947 BW
is beliuid. Het fraaistc is m^g dat de wetgever van 1838 eigenlijk ook niet wist wat er precies mee hedocld
werd. AXIIS hicronder nog /al blijkcn.
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Naast art. 1951 BW kende ook art. 492 K (1838) ccn uitzondering op an.
1950 BW**' en verbond de rechtspraak een dergelijke uitzondering aan art. 384 K.
Uit de regeling van de scheepsverklaring werd algeleid dat bij ver/uitn van het opmaken daarvan de in genoemd artikel bedoelde nersonen als getuigen konden worden
gehoord zonder dat dezen konden worden gewraakt/*" De scheepsverklaring zu I
hieronder nog terugkomen.
Voorts verklaarde art. 827 Rv"" het bepaalde in art. 1951 BW van overeenkomstige toepassing op de procedure van echtscheiding en "scheiding van tafcl. bed
en bijwoning wegens bepaalde oorzaak.'""" Dat werd voor de /ekerheid gedaan, omdat de wetgever zelf ook niet wist of de uitzondering van art. 1951 BW ("twistgedingen betrekkelijk tot de burgerlijke staat van partijen") wel van toepassing was op de
procedure tot echtscheiding en scheiding van talel en bed/*' Daartnee ontstond ecn
verplichting om een verklaring af te leggen voor de naaste lamilieleden. wat weer
werd ondervangen door een verschoningsrecht voor "de ouders en kinderen der echtgenooten". omdat "het hard zoude zijn om ouders en kinderen in /.oodanige procedures tot het afleggen van getuigenis te noodzaken.""""'
Alles op een rijtje gezet dringt zieh het bee Id van een weinig evenwichtige
regeling op. In een echtscheiding was de grootvader verplicht te verklaren, maar de
vader had een verschoningsrecht. I)c broer daarcntegen had ook ecu verschoningsrecht, want art. 1951 BW hief wel de onbekwaamheid op, maar bepaalde niets over
het verschoningsrecht. In zaken betreffende de burgerlijke staat van partijen kregen
de bloed- en aanvenvanten in de rechte lijn een getuigplicht, maar de bloed- en aanverwanten in de zijlijn konden zieh verschonen/*" Bovendien bleven de echtgenote
en de gewezen echtgenote van een partij in alle procedures onbekwaam, want om een
niet toegelichte reden waren dezen niet onder de uitzonderingen van art. 1951 BW
vermeid/'"' Dat is wat je krijgt wanneer bepalingen in verschillende wetboeken worden opgenomen en onverhoedse aanpassingen (het uit het niets invoeren van een verschoningsrecht in art. 1946 BW in 1833) niet in hun gevolgen doordacht worden.
" ' Wel een subtiele. De schipper of vervrachter mocht de omvang van de lading bewijzen "zclfs door het
getuigenis van de personen, welke hij tot afhaling of opsiag heeft in het werk gesteld." Volgens A. de
Pinto, //a/i<//W</mg /of Aef WV/A»eA van /woo/j/ia/w/e/, Tweede Gedeelte, 's-Gravenhage 1841, p. 268, wordt
hiermee art. 1950 BW opzij gezet. Over art. 1947 BW spreekt hij niet. De bepaling sterft in 1927 een
roemloze dood en zal in het betoog niet meer ter sprake worden gebracht.
" " Rb Rotterdam 17 mei 1839. //er Äe# in A W C T V W 1841. 208.

' " Wet van 10 mei 1837, Stbl. 49.
*** Een gebrek aan coordinate tussen de opstellers van de wetboeken moet de oorzaak zijn geweest van
deze niet thuis te brengen aanduiding. want het Burgerlijk Wetboek had het vanaf het begin in 1838 gewoon over scheiding van tafel en bed.
" ' Kamers/uMt-n // 1836-1837, B 344 (MvT), nav Wetontwerp n° 6, art. 39: "Het zou twijfelachtig kunnen schijnen...De hier voorgestelde bepaling strekt om dien twijfel weg te nemen."
*** MvT. t.a.p. LAND 1894. p. 432, heeft geen gelijk als hij opmerkt dat dit overbodig was, want hij ziet
over het hoofd dat de oudere en kinderen niet in art. 1946 BW worden genoemd en dus zonder de uitdrakkelijke bepaling van art. 827 Rv geen verschoningsrecht hebben. Of art. 1951 BW ook het verschoningsrecht ophief (LAND 1894. p. 432: nee; OPZOOMER 1904, p. 159: ja), staat daarbuiten.
*" Dat was ook het oordeel in de 19de eeuw, vgl. DIEPHUIS 1874, p. 92.
"* In de jurisprudence werd overigens geweigerd om de uitzondering op te rekken tot de (gewezen) echtgenote: Ktr Amsterdam 19 april 1913. »P. 9454, p. 3; Rb Amsterdam 5 december 1930, M/ 1930. 1668 (de
uitzondering was toen al overgebracht naar art. 1947 lid 2 BW); Rb Amsterdam 3 februari 1938, M/ 1938,
168; Hof Amsterdam 31 maart 1938, A7 1938, 1068; Rb Zutphen 24 Oktober 1946, JV./ 1947, 648; HR 22
juni 1962, A7 1962, 283.
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In 1897 treedt een wijziging van het Wetboek van Koophandel in wericing,
waarbij de totstandkoming en bewijskracht van de zgn. scheepsverklaring nader
wordt geregeld.''*'' I let gaat dan om ongevallen en dergelijke op zee, waarbij een zekere bewijsnood kan ontstaan. De commissie van rapporteurs dringt aan op een regeling waarbij het bepaalde in de artt. 1947 en 1950 komt te vervallen. Wanneer de
minister uitcindclijk zwicht, wordt in het derde lid van art. 384 K nog aan de regeling
toegevoegd dat de personen genoemd in art. 1947 BW zieh kunnen verschonen. De
commissie zelf motiveert dit in het Verslag als volgt: "Met betrekking tot het slot der
nieuwe bepaling zij opgemerkt, dat, waar krachtens art. 1946 van het Burgerlijk
Wetboek de daar sub 1 ' en 2° bedoelde bloed- en aanverwanten van een der partijen
in de zijdlinie en van den echtgenoot, de bevoegdheid hebben, zieh van het afleggen
van getuigenis te verschoonen, diezelfde bevoegdheid uit den aard der zaak ook aan
de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en aan den echtgenoot zelven behoort te
worden tocgekend, wanneer het verbod om die personen als getuigen te hören, wordt
tcrzijde gestcld."^"" Dit heldcre denkwerk levert een logische regeling op, waarbij de
uit/ondering geldt voor alle personen van art. 1947 BW (inclusief de (gewezen)
cchtgenotc) en het verschoningsrecht ook aan al die personen wordt toegekend.
Art. 1951 is verschillende keren gewijzigd, omdat de beperkingen van art.
1947 BW voor verschillende soorten zaken als te knellend werden ervaren. Bij de
Wet lot wijziging en aiinvulling van dc bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent
de vaderlijke macht en de voogdij^" werd aan de uitgezonderde procedures toegevoegd "het onder/oek naar de redenen. welke tot ontheffing of ontzetting van de ouderlijke magt of de voogdij kunnen leiden." Bij de regeling van de
arbeidsovercenkomst"'''" werd de uitzondcring voor dienstboden en bedienden omgezet in een uitzondering voor arbeiders en werden aan de uitzonderingen twistgedingen betrckkclijk tot een arbeidsovereenkomst toegevoegd. Toen in 1909 het
onder/oek naar het vaderschap nader werd geregeld^"', werd dat nog uitgebreid met
de procedures bedoeld in dc nieuwe artikelen 344a en 344f BW/**
Pas bij de vaststelling van deze laatste wet begon men zieh te realiseren, dat
art. 1951 BW wel een uitzondering bevatte op de onbekwaamheid en de wrakingsregeling, maar de regeling van het verschoningsrecht ongemoeid Het. Er wordt daarom
voorgesteld een tweede lid aan art. 1951 BW toe te voegen, waarin wordt bepaald dat
in de gedingen bedoeld in het eerste lid ook het verschoningsrecht van verwanten
komt te vervallen. Op zichzelf is dat een legitieme benadering: niemand verschoningsrecht is in ieder geval ook consequent, zij het dat het verschil met art. 827 Rv en

'"" Wot van 31 decembcr 1896 houdende wijziging van dc artikelen 379. 380. 383 en 384 van het Wetboek

\au kooplundel. Slhl 244.
'*' A'<imir.vfMiUc->i // HW5-IS%. B. 12. nr. 3. p. 3.

'"' Wot van ft lebruari 1«H)I. Stbl. h2.
'" Wot \iui 13 juli I*X)7 tot vvij/iging on aanvulling van bepalingcn in het Burgerlijk Wetboek omtrent
huur \an diciiMhoden en werklieden. Slbl. W .
"" Wet van Ift no\ ember W . houdendo wij/iging on aanvulling van cnkclc artikelen van het Burgerlijk
Wetboek tor ophotling van do be/waren. waartoo hot bcMaande voorschrift betreffende het ondeivoek naar
hot vudenichap aanloiding geott. Stbl .'ft.'; invvcrkingtrcding 15 deccmber IWJ. Stbl. 371.
"" l)e "\adersehapsaotie" rcsp. dc verplichting van do vader van art. 344a BW om de moeder van het kind
do kosten van dc bevailing te vergoeden en gedurende zes wirken te ondcrhouden. een soort geprivatiseerd
moederschapsv erlof.

142

Hoofdstuk 3

art. 384 K""* toch wel om enige uitleg vraagt. De motivering van het voorstel was
dan ook niet helemaal zuiver. In de memorie van toelichting werd betoogd dat het
achterwege laten van dit nieuwe tweede lid tot gevolg zou hebben dat de personell
die door het eerste lid bekwaam werden gemaakt om te getuigen, "met een beroep op
hun recht tot verschooning. den rechter het waarschijnlijk onmisbare licht kunnen
onthouden.'"*** Kennelijk ontging het de minister van justitie I.oclTdat de kring van
personen bedoeld in art. 1947 BW niet terug te vinden was in art. 1946 BW.
Het wetsontwerp wordt in de kamer verdedigd door dc opvolgende minister
van justitie. Van Raalte. die het nog bonter weet te maken. IX* glansrol wordt gespeeld door het kamerlid Van Doom. Hij begint met te memoreren dat hij het hele
wetsontwerp maar een lachertje vindt. dat hij daarin helaas allccn staat en dat zijn
bezwaren tegen dit technische punt dus ook wel aan dovemansoren gericht zullen
blijken te zijn. Hij verwijt de regering art. 827 Rv over het hoold te hebben gc/.ien. in
welke bepaling eraan is gedacht om de ophefling van de onbekwaamheid te laten
vergezellen van een verschoningsrecht voor de ouders en kinderen. Dat /.on in gevallen als deze toch ook moeten. De minister geeft er blijk van niet eens te begrijpen wat
Van Doom bedoelt. Kerst noemt hij het kamerlid onzakelijk. en in tweede termijn
raadt hij hem aan art. 1946 BW nog eens te lezen. Van Doom legt daarna onder correcte aanhaling van de diverse artikelen nog eens precies uit wat hij bedoelt. maar het
mocht niet baten. Er gebeult precies wat hij had gevreesd: de kamer neemt het wetsvoorstel aan*'" en hij blijft een roepende in de woestijn van het Grote Gelijk. Het
verschil dat de wet maakt tussen de procedures bedoeld in art. 827 Rv en de procedures bedoeld in art. 1951 hebben we dus te danken aan een minister van justitie die
niet in staat was de wettelijke regeling te vatten. Het is wel een muisje met een staartje, zoals nog zal blijken.
Overigens zij nog opgemerkt dat art. 827 Rv geen wijziging onderging. Aan
de bepaling was. Van Doom zei het al, in het geheel niet gedacht. Door de verwijzing
in die bepaling naar art. 1951 BW verviel dus ook in procedures tot echtscheiding en
scheiding van tafel en bed het verschoningsrecht voor de verwanten van art. 1946
BW. Ook al valt dat inhoudelijk niet te betreuren - de regeling wordt er consequenter
door -, het blijft toch bedenkelijk dat uitsluitend door slordigheid een dergelijk resultaat wordt bereikt.
In 1923 wordt de regeling van het getuigenbewijs verruimd'''"' in die zin dat
het getuigenbewijs vaker wordt toegelaten*'* en dat meer personen als getuigen kun500
nen worden gehoord. De mogelijkheid tot wraking vervalt. De uitzondering van
"'• Blijkens het vorenstaande gaven die bepalingen juist aan een of meer van de personen die anders onbekwaam zouden zijn juist het verschoningsrecht. terwijl dit ten aanzien van de niet in art. 1947 BW genoemde personen in stand bleef..
** A'amers/mtten // 1904-1905, 73, nr. 3 (MvT). p. 8.
"' WWe/mgen // 1906-1907. p. 2064-2066.
*" Wet van 22 juni 1923, Stbl. 280.
"* De beperkingen van art. 1933 BW. te weten dat tegen de inhoud van een akte en in zaken met een belang van meer dan f 300,- geen getuigenbewijs werd toegelaten. vervielen. Daar werd in die tijd ook al
flink tegen gefulmineerd: S.B.. 'Art. 1933 BW en de openbare orde". »f. 10481, p. 4 (1919).
** Eindelijk, zou je kunnen zeggen. want daar liepen de verstandige Juristen al jaren tegen te hoop. AI in
1879 had de NVJ-vergadering zieh uitgesproken voor afsehaffing van de wraking. zie de Mandelingen
NJV 1879. Niettemin werd dit besluit van de wetgever door sommigen betreurd. Veel getuigen zouden nu
worden gedwongen te kiezen tussen beurs en geweten, zoals I. van Creveld. 'Uitbreiding van het üetui-
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art. 1951 wordt overgebracht naar het tweede lid van art. 1947 BW en het tweede lid
van art. 1951 BW bestaat voort als het derde lid van art. 1947 BW. Het enige dat
inhoudelijk verändert is dat de uitzondering alleen nog betrekking heeft op de onbekwaamheid van art. 1947 BW en niet langer op de - immers vervallen - mogelijkheid
tot wraking. De situatie dat de broer »wrt getuigen en de echtgenote dat «/<?/ /wa#,
blijft dus bcstaan. In art. 384 K wordt de verwijzing naar de wrakingsregeling uitcraard geschrapt. Art. 827 Rv verwijst voortaan naar art. 1947, tweede en derde lid,
BW. Dat laatste maakt in ieder geval duidelijk dat de wetgever zieh verenigt met de
consequenties van de toevallige wijzing van 1909.
In 1927 treedt een grote wijziging van het Wetboek van Koophandel in werking/"' De regeling van dc scheepsverklaring wordt herzien in die zin dat daaraan
nog slcchts vrijc bewijskracht toekomt. De bepaling van art. 384 lid 3 wordt gehandhauf'd, gaat vcrdcr door het leven als art. 356 lid 2 K en krijgt een andere formulering: "Bij getuigenbewijs omtrent voorvallen der reis blijft ten aanzien van hen, die
tijdens de voorvallen tot de opvarenden van het schip behoorden, artikel 1947, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing, doch kunnen de in dat artikel genoemde personen zieh van het aflcggen van getuigenis verschonen."
Bij de herziening van de Motor- en Rijwielwet in 1935 wordt een oude conIrovcrsc beslecht. Met was onduidelijk of art. 25 Motor- en Rijwielwet beoogde ten
unn/icn van het bewijs bij de ongevallen bedoeld in dat artikel een van art. 1947 lid 1
BW alwijkende rcgcling tc geven. Rb Haarlem 27 november 1931, A7 1932, 395,
was weliswaar tot die conclusie gekomen'"", maar in de Wegenverkeerswet wilde
men hierover geen misverstand mcer laten bestaan/"' Art. 31 lid 8 WVW kwam
daarom te luiden: "Omtrent feiten welke betreffen het al dan niet aannemelijk zijn
van dc aanwe/igheid van ovcmiacht als bedoeld in het eerste lid of medeschuld als
bedoeld in het vijl'de lid. kan getuigenis worden afgelegd ook door de bloed- en aanverwanten in de rechte linie van partijen, alsmede door hare echtgenooten."^ Opmerkelijk is dat niet de vraag aan de orde werd gesteld of aan deze personen wel een
vcrschoningsrecht moesl worden toegekend, dan wel of dat moest worden ontnomen
aan de verwanten bedoeld in art. 1946 lid 2 sub 1° en 2° BW. Ten aanzien van ver-

gen-Bcwijs', WVWÄ 2772 (1923). p. 66. hel uitdnikte. C)olc A.J. Marx, "Kenige beschouwingen over den
plichl lot waurhcid spreken van gelingen in civielreehtelijke gedingen", rfttmjj 1921. p. 233-244. vreesde
Muir con groot mintul mcincden Hun Kvorgdhcid heclt de wetgever echter niet tot het treffen van maatregelcn ter voorkoming daarvan weten le bewegen. Dat is op een andere monier opgclosl: iedereen weet dat
in vrijwcl iedere civiele zaok door minstens een der getuigen wordt gelogen, maar daar doen we gewoon
niets aan.
'"' Wet van 22 decemher 1924 tot her/icning van verschillende titels van het Tweede Boek van het Wetboek van Koophundel en wij/iging van daarmee samenhangende artikclcn in andere wetboeken en in de
I'aillivsenionKucl. SiM 57.V
Dat weril gcbasccul op het teil dat in lid 1 slechts de eis werd gesteld dat de daar hedoelde feiten aannemelijk werden gemaakt. 1.. Janssens. "IX" hurgcrrechtelijke aansprakclijkheid bij auto-ongelukken°. ÄW
192>J. p 292. \crbond daar al sum dat de rechter niet meer "een strikt juridisch bewijs zou hoeven te vorderen." Daarentcgen was I lot''s-llertogenbosch 17 november 1931. \ 7 1932. 831. van oordeel. dal de gewonc bcwiisn-gi'K him gelding behiclden.
"" A..WI.V iiUi,!! // 193.UI934. B. 484. nr. 3 (MvT). p. 13.
^'** Oimt.it hot .Mimeinelijk /ijn van overmacht toch al aan dc vrije waardering van de rechter was overgelatcn. werd Jc/e bepaling door sommigen overbiHlig geacht. Zie W.J.M. Wccrsma. N.J Polak. £V
ivr*tvr.wrt. lironingcnDjakaria 1950. p 242-243. en U.D.M. Dolk. •Familicleden als getuigen'.
1955. 597.
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keersongevallen ontstond dus de vreemde situatie dat de naaste familielcden verplicht waren om te getuigen. maar de verre familieleden zieh konden verschonen.'**
In 1934*"* en 1948^' zorgden wijzigingen in Bock I BW. met name die met
betrekking tot alimentatieprocedures. voor aanpassingen van art. 1947 BW. die de
uitzondering uitbreidden naar alimentatieprocedures (welke procedures voortnan te
vinden waren in de artt. 828a e.v. Rv). maar de bestaande toestand ten aan/.ien van de
echtgenote en de uitsluiting van het verschoningsrecht voor alle verwanten ongewijzigd lieten. Er werd in 1934 ook een nieuwe bepaling ingevoerd'"\ die inhield dat de
moeder van het alimentatie vorderende kind, ook als zij het kind vertegenwoordigde.
toch als getuige kon optreden/'" Op zichzelf was dat goed bedacht, want doordat in
art. 1947 lid 2 BW de onbekwaamheid alleen voor de bloed- en aanvervvanten "als
zodanig" werd opgeheven. gold dat niet voor hen als partij/'" Voorheen was het probleem er niet. omdat de vaderschapsacties door een bijzonder vertcgenwoordigcr
moesten worden ingesteld, zodat de moeder altijd als getuige kon optreden. " l)e
bepaling garandeerde dus continuVteit. maar maakte de lappendeken nog bonter.
Want waarom zou dit nu alleen zinnig zijn in een alimentatiezaak?
In verband met de wetswijziging van 1948 moet ook worden gesproken over
het zgn. familieverhoor, d.w.z. het verhoor van de bloed- en aanvcrwanten van de
minderjarige over wie een beslissing moest worden genomen. Tot dan werd dat verhoor imperatief voorgeschreven in verschillende bepalingen van Boek I BW/'" Het
*" De Wegenverkeerswet 1935 is pas op 1 januari 1951 in werking getreden, zie bijlagc A.
** Wet van 16 mei 1934 tot vereenvoudiging van de bepalingen betreffende de vaslstelling van krachlens
het Eerste Boek van het Burgerlijk Wetboek verschuldigde uitkeeringen tot onderhoud en de tenuitvoerlegging. wijziging en intrekking van vonnissen, beschikkingen en regelingen tussen partijen ter zake van
zoodanige uitkeeringen. Stbl. 253.
"' Wet van 10 juli 1947 houdende wijziging van de bepalingen betreffende het kinderrecht, voorkomende
in het Eerste Boek van het Burgerlijk Wetboek, en - in verband daarmede - wijziging en aanvulling van de
andere bocken van dat Wetboek. alsook van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van andere
wetten. Stbl. H232.
*"* Beide wetten bevatten ook nog een wijziging van de Wet bevattende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzicht van jeugdige personen (Stbl. 1901. 64), de zgn. Kinderbcginselenwct. Die
wet kreeg een regeling voor verhaal van de kosten van een terbeschikkingstelling van een minderjarige op
de ouders. Daartoe kon door - uiteindelijk - de voogdijraad een verzoek worden gedaan aan de rechlbank.
Art. I9d resp. 19c bepaalden dat op die procedure art. 1947 lid 2 BW van toepassing was. lloewel het
weer gaat om een uiterst primilieve vorm van wetgeven - waarom is het dcrde lid niet van toepassing
verklaard, waarom wordt de bepaling gcgeven voor een procedure waarvoor de getuigenregeling überhaupt niet geldt -, laten we deze verder buiten beschouwing, nu meer van een administraticfrcchtclijkc dan
civielrechtelijke procedure moet worden gesproken. Bij de inwerkingtreding van de Beginsclcnwct Kinderbescherming (Wet van 9 november 1961, Stbl. 403) op 1 juli 1965 (KB 16 februari 1965, Stbl. 58),
kwam de bepaling op grond van art. II van die wet te vervallen.
"* Art. 344g lid 3 resp. 344f lid 2 BW.
"° Zoals al volgde uit de jurisprudence op art. 1951: HR 8 december 1912, W. 9417, p. I; HR 19 mei
1922, M/ 1922, 863. De andere oude jurisprudentie op de woorden "als zodanig" (m.n. HR 13 juni 1913,
W. 9546, p. 1) is niet van toepassing op art. 1947 lid 2 BW, omdat die jurisprudentie de afgrenzing t.o.v.
de in 1923 geschrapte wrakingsregeling betrof. Bij de herformulering van de uitzondcringen in 1988 en de
invoering van de partijgetuige konden de woorden 'als zodanig" dus zonder bezwaar vervallen.
*" De wetgever dreigde hier een steek te laten vallen. maar dat werd opgemerkt in G.W. Bannier. "Het
alimentatie-ontwerp', W. 12568. p. 4. bijgevallen door S. van Brakel. ' Vereenvoudiging van de bepalingen
betreffende de vaststelling van uitkeringen tot levensonderhoud', »P. 12576. p. I. Het ontwerp werd daama
uitgebreid met de hier besproken bepaling.
"" Art. 261 lid 2 BW voor de voorziening in de toeziende voogdij bij de ontbinding van het huwclijk na
scheiding van tafel en bed; art. 261 lid 2 voor de wijziging van die beschikking; art. 261 lid 8 voor de
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ging niet om een getuigenverhoor, want dat mocht daarnaast nog plaatsvinden zonder
dat daartoe een verplichting bestond/ " Deze regelingen werden bij elkaar gebracht
in een afzonderlijke titel van Rv. waarbij het familieverhoor facultatief werd (art. 903
lid 1 Rv) en waarbij afzonderlijk werd bepaald dat bloed- en aanverwanten als getuigen gehoord konden worden (art. 903 lid 2 Rv). Na een opmerking in het voorlopig
verslag"'* werd art. 1947 BW zo aangepast, dat in alle zaken betreffende ouderlijke
macht en voogdij de onbekwaamheid van art. 1947 BW werd opgeheven en het verschoningsrecht werd uitgeslotcn. Daarmee werd het slot van art. 903 lid 2 Rv meteen
weer overbodig, want in verzoekschriftprocedures was de rechter altijd al vrij en in
dagvaardingsprocedures gold nu art. 1947 BW/'^ En bovendien: weer denkt niemand
aan de cchtgcnoot. Wat is er op legen om de echtgenoot van bijvoorbeeld de voogd te
hören, als alle blocd- en aanverwanten gehoord kunnen worden?
In 1955 wordt het tweede lid van art. 356 K overgebracht naar het vierde lid
van art. 1947 BW."' Met is een curieus wetje, dat uitsluitend en alleen beoogde deze
bepaling op de goede plaats te zetten. Hier kan in het midden worden gelaten of de
wetgever van 1927 het wel zo verkeerd had gedaan/" Hoe het ook zij, door de verpliiatsing gaf de wetgever alsnog aan de uitzondering los van de scheepsverklaring te
willen /ien. I)c/e ingreep had ook het gelukkige gcvolg dat door plaatsing buiten het
verband van het Wctboek van Koophandel het in dit opzicht niet te rechtvaardigen
onderscheid tussen zeeschepen, binnenschepen die alleen binnenslands worden gebruikt en andere binnenschepen^", kwam te vervallen. Daar werd gretig gebruik van

wij/.iging van de voogdij; art. 284 lid I voor de voorziening in voogdij en loe/.iende voogdij na echtscheiding; art 2K5 lid I en 5 voor dc wij/iging daarvan; art. 301 lid 2 voor de voorziening in de ouderlijke
•wicht na schciding van laid on hod; art. .101 a lid I. 2 en 5 voor de wijziging daarvan; art. 373b voor de
ondcrtoc/iehlslclling; art. 374c voor dc onthclTing en onl/elting uit dc ouderlijke macht; art. 374c lid 2
voor lid hcrslcl daarin; art. 413 lid 4 voor dc voor/iening in dc voogdij; art. 438a lid I voor de ontzetting
tut dc voogd11 en dc toc/.iende voogdij; art. 440a lid 3 voor de onthefllng uit de voogdij; art. 440b lid 2
voor lict licrslcl daurin.
'" MR 2ft juni 1914. AW 1914. 1102; HR 5 november 1926, AW 1926. 1326; HR 2 September 1943. AW
1943. f>84.
'"ftjmtr.vfNMfn// 1938-1939. 43. nr. I. p. 24
"* Hii dc inwcrkingircding van hcl nicuwe bcwijsrechl in 1988 is het slot van art. 903 lid 2 Rv komen te
vervallcn. omdat dc onbekwaamheid van getuigen werd opgeheven: art. V sub O van de Wet van 3 deccmbcr 1987. Stbl. 590.
"" Wet van 24 I'chruari 1455 houdende wij/.iging van de artikelen 356 van het Wetboek van Koophandel
en 1947 van hcl Hurgcrlijk Wctboek. Mbl. 71.
"' Dal is nwrkwaardig gclopcn. l)e UK had in ccn recks arresten naar aanleiding van dc voorloper van art.
35ft lid 2 K. i.e. art. 384 lid 3 K. uitgcmaakl dat dc/e bepaling alleen gold bij het leveren van bewijs voor
»Hegen de scheepsverklaring (HR 1 maart 1901. H 7576. p. 2; MR 9 maart 1922. AW 1922. 433; HR 26
januari 1928, \ 7 1928. 563). Meleen na het inwerkingtreden van de nicuwe regel oordceldc Hof 'slinivcnhugc 4 januari 1929. AW 1929, 768. cvcnwcl. dat dc nicuwe bepaling in het algcmecn gold in dc in
dc bepaling gespocificeordc gcvallcn. dus ook als er van ccn scheepsverklaring gecn sprakc was. Deze
hcslissmg \ond bijval in Rb Rotterdam 27 no\ ember 1929. .V/ 1930, 30. In dc parlcmcntaire geschiedenis
is er \an ccn dcrgclijkc bedneling van dc wclgcver gcen spoor Ic vinden. Daaruit blijkt vccleer. dal art. 356
K simpelwcg dc nicuwc rcgcling van dc sehccpsvcrklanng bevatte. wanl de cnige zin die in de MvT aan
hel artikcllid word) gcwijd. luidl: "In art. 35ft. Iwccdc lid, is overgenomen de bepaling van het dcrde lid
van hel tcgenwoordige art. 384" (A.<im<vvruil*en // 19|»»-1920. B. 488. nr. 3. p 47). Niettcmin is Cleveringa. /ich loutcr baserend op de welstekst en /ondcr verdere argumentatie. helzcli'dc oordeel toegedaan als
hel I lol 's-lira\enlugc en dc Kb Rotterdam (R.l\ Cle\cringa Jzn.. //rt n/euwf reertv/i/. 3de druk, /.wolle
1946. p. 248).

"* Vgl. Hot Leeuwarden 8 november 1933. AW 1934. 1439.
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gemaakt door ook in oude zaken de bewijsverruiming toe te passen/'" Met gaat er
hier slechts om dat door deze wetswijziging in art. 1947 BW verschillende uitzonderingen naast elkaar kwamen te staan die in hun uitwerking aanmerkelijk verschulden,
zonder dat daaraan een welbewuste a fueling ten grondslag lag.
Toen adoptie mogelijk werd gemaakt. werden ook de procedures tot udoptie
en herroeping daarvan onder de uitzonderingen van art. 1947 lid 2 BW gebracht, omdat dat - gelet op de daar al ondergebrachte procedures - voor de hand lag. "" Dat was
verder geen punt van discussie. Bij de invoering van Boek 1 van het Nieuw BW en
het nieuwe echtscheidingsrecht in 1971 vonden nog wel enige technische wij/igingen
plaats en werd er wat geschoven met de bepalingen^"', maar inhoudclijk hleel alles
bij het oude.
J.2.7.2 De ui/Zo/K/eriffgen en </e /»erz/em/ij; van /»ef ÄeH7/.vr«7if in / JWÄ
De grote schoonmaak vindt plaats bij de herzicning van het bewijsrecht in
1988. Alles wat de wetgever wilde regelen over het verschoningsrecht werd bij elkaar geharkt in een bepaling, na vemummering .irt. 191 Rv. AI eerder (par. 3.2.5.2.3)
heb ik laten doorschemeren dat de memorie van toelichting bij het oorspronkelijke
ontwerp'" - die ten aanzien van de hier te bespreken onderwerpen nooit is tcniggenomen of verbeterd - doet blijken van een zieh bijkans over de gehele linie manifesterend onbegrip van de toen bestaande stand van zaken met betrekking tot de regeis
die golden voor de bekwaamheid en het verschoningsrecht van getuigen. Wannecr de
wetgever de uitzonderingen gaat regelen krijgen we daarvan weer een voorbeeld. We
lezen in de memorie van toelichting:
Artikel 1947, tweede lid, B.W., heft de onbekwaamheid van de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn in bepaalde categorieen van zaken op, evenwel zonder aan dozen
een verschoningsrecht toe te kennen. Daardoor bestaat thans de anomalic, dat de bloeden aanverwanten in de zijlinie in de tweede graad wel een verschoningsrecht hebben,
doch die in de rechte lijn niet.
De minister van justitie blijkt het derde lid van art. 1947 BW - toch echt de
dichtstbijzijnde bepaling - niet te kennen, waarin al vanaf 1923 (en in zekere zin, zie
hiervoor, al vanaf 1909) ook aan alle andere verwanten het verschoningsrecht werd
ontnomen. De beweerde anomalie was er dus helemaal niet. Dergelijke constateringen nopen er toe om in dit geval de wetsgeschiedenis aanzienlijk te relativeren. De
argumenten die in de memorie van toelichting worden gegeven en de bedoelingen die
tot uitdrukking worden gebracht zijn tot stand gekomen in een mistig landschap van
verkeerde voorstellingen van zaken. zodat er altijd onzekerheid over de werkelijke
bedoeling zal blijven bestaan. Met dat voorbehoud zullen we gaan kijken naar de
rechtstreekse voorloper van de actuele regeling van de uitzonderingen op het verschoningsrecht van verwanten.

' " Ktr Rotterdam 9 januari 1956, M/ 1956. 625.
1953-1954. 3530, nr. 3 (MvT). p. 10.
" ' Zie bij läge A.
"" Kam<.>r.»ujbten // 1969-1970, 10377, nr. 3, m.n. p. 16.
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Omdat uiteindelijk werd besloten om de partijgetuige toe te laten, kon de inmiddels van art. 344g BW in art. 828j lid 3 Rv belande uitzondering voor de moeder
die namens haar kind de vaderschapsactie instelt, vervallen. In dat artikellid werd wel
in plaats daarvan aan haar verklaring, ook al is zij partijgetuige, volledige bewijskracht toegekend."'
Van onbekwaamheid van getuigen wilde de wetgever niet meer weten, zodat
de regeling van art. 1947 lid 1 BW niet terugkeerde/"^ Dat betekende dat er iets
moest gebeuren met alle uitzonderingen die op die bepaling waren gemaakt, omdat in
alle gevallen aan die uitzondering een afwijkende regeling van het verschoningsrecht
was vcrbondcn. Omdat het probleem echter niet steeds in die zin aan de orde werd
gcsteld, is hct rcsultaal op zijn minst willekeurig.
De meeste uitzonderingen werden ondergebracht in het derde lid van art. 191
Rv ondcr een nieuwe paraplu, die hieronder nog besproken zal worden. In drie gevallen werd expliciet anders bcslist:
- De uitzondering omtrent voorvallen der reis van een schip (art. 1947 lid 4
BW) wordt geschrapt, "omdat de onbekwaamheid van getuigen wordt afgeschaft."*"'
Dat is het verkeerde argument, want het ging erom of de afwijkende regeling van het
verschoningsrecht moest worden gehandhaafd. We weten niet wat de rest van de
wetgever daarvan dacht, de bepaling is in ieder geval verdwenen.
- De procedures betrekkelijk tot een arbeidsovereenkomst werden geschrapt,
"uit overweging dat geen voldoende reden bestaat om in deze gedingen het verschoningsrecht te beperken." "" Het lijkt erop dat de opsteller van de memorie van
toelichting opecns weer door had waar het over ging, want hij heeft het over het
verschoningsrecht en niet over de opheffing van de onbekwaamheid. Vermoedelijk is
het louter toeval. De geciteerde zin komt letterlijk uit het advies van de staatscommissie/"' die kennelijk wecr had overgeschreven wat het ontwerp-Gratama in 1920
al had bedacht."* Een beetje pronken met andermans veren dus, zonder het zelf door
te hebben.

" ' Dal gebeurde op de plausibelc gronil. dal voorheen de verklaring van de moeder ook onbeperkte bewijskracht had (A'«m<r.vft«Mi7i // 1981, 10.177. nr. 7. p. 39). Met de/e bepaling is hel heel sneu gelopen. In
hol put IcineiUuire jaar 1991-1992 werd een wetsontwerp ingediend. dat beoogdc de versnippering van
proccdurele hepulingcn op het gehied van hct personen- cn familierecht legen te gaan door uniforme regeis
Ic geven. l)c hole afdcling VA \an hct IX-rdc Hock van hct Wetbock van Burgcrlijkc Rechtsvordering,
woarin de bcpaling van art. 828j lid 3 was opgenomen, werd toen in een klap weggeveegd en een vergelijkbarc rcgcling keerde niet temg. IV Mv 1 meldt (Aum.-r.vru/U<>»i // 1991-1992. 22487. nr. 3. p. 4) dat er
een bijlagc is met ecu lijst waarop per bcpaling is aangegeven waarom de/.e niet is gehandhaafd. Het opvolgcndc kamerstuk nr. 4 bevut de mededcling dat de bewuste lijst in "de bibliolheck" ter inzage ligt. Er
moeten Sterke argu- of dreigementen in hebben gestaan. want geen kamerlid waagt het nog hel voor art.
828j lid 3 Rv op tc nemen. Toen de wet in wcrking trad op 1 april 1995 (KB 14 Oktober 1994. Stbl. 774;
het betreft de Wct van 7 Juli |994 lol her/iening \an het procesrecht in zaken van personen- en familierecht. Stbl 570) kwam er een eind aan haar bestaan sonder dal we ooil zullen weten waarom. Want wie
guruiulccrt ons welke lijst er dcslijds in die bibliotheek heeft gelegen? Over zinloos geweld gesproken.
*•' X,im.T.v/M**,»i // | 9 h 8 - l % 9 , 10377. nr. 5. p. 15.
'•' A«mtr.v/u*A<n // I*X>8-|9<.9. 10377. nr. 3 (MvT). p. 17.
' * A.<jmtr.v/MAjt,n // l%8-|9<.9. 10377. nr. 3 (MvT). p. 16.
" ' Kum<r.vft(iUc-n // l%8-1969. 10377. nr. 5. p. 38.
*** Onlvvcrp-Ciratama 1920. Toelichting. p. 167: "De Commissie vond geen goede reden (...) het verschooningsrecht ix>k in te krimpen bij Iwistgedingen betrekkelijk eene arbeidsovereenkomst."
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- De in art. 31 lid (inmiddels) 9 Wegenverkeerswet gemaakte uitzondering
werd eveneens geschrapt.^* De daarvoor gegeven grond was dat de onbekwaamheid
van getuigen was komen te vervallen."" Dat door het enkele schrappen van de bepuling het verschoningsrecht weer aan de bedoelde personen werd teniggegeven viel
niemand op en werd dus ook niet gemotiveerd.
De van het algemene verschoningsrecht afwiikende regeling van art. 827 Rv
werd wel gehandhaafd, zij het zonder motivering*' , en overgebracht naar art. 191
Rv.
5.2.7.5 De K/ßondw/Vyjew va/i arr 2Ä4 //</ i Äv
Bij de herziening in 2002 is de regeling van de uitzonderingen uit 1988 in
feite gehandhaafd en alleen op een enkel nog te besprcken punt aangepast. Op de
betekenis van de bepaling wordt in de parlementaire behandcling niet ingcgaan, zodat we telkens terug zullen moeten grijpen op de overwegingen die in 1988 hchbcn
gespceld. Helaas is men in 2002 ook op de onzalige gedachte gekomen oin de uitzonderingen te verplaatsen van de bepaling waarin het verschoningsrecht is geregeld
naar de titel voor de verzoekschriftprocedures. Dit wordt gemotiveerd door de overweging dat alle uitgezonderde procedures verzoekschriftprocedures zijn geworden/'*
De uilzondering is nu te vinden in art. 284 lid 3 Rv.
Waar voorheen de uitzonderingen op het verschoningsrecht meteen achter het
verschoningsrecht waren opgenomen, Staat nu dus het verschoningsrecht in art. 165
Rv en de uitzondering in art. 284 lid 3 Rv. Daar Staat buiten een schimmige dogmatische correctheid"' geen enkel voordeel tegenover. Nadeel is natuurlijk dat niemand
erop bedacht is dat alle bepalingen over het getuigenverhoor netjes op een kluitje bij
elkaar staan (de artt. 163 t/m 185 Rv), maar dat er een geniepige uitzondering is te
vinden in art. 284 lid 3 Rv. Een efficient werkende advocatuur en rechterlijke macht
begint bij een zindelijke wetgever.
Op de oorspronkelijke ratio van de uitzonderingsbepaling is in 1988 en 2002
niet teruggekomen. Die is daarom nog steeds het eenvoudiger maken van bewijslevering in zaken waarin anders wel eens, doordat alle getuigen zieh daaraan zouden
kunnen onttrekken, geen bewijs mogelijk zou zijn. De nu nog uitgezonderde procedures zijn:
- procedures betreffende de toepassing van de bepalingen van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek, vervat in de titeis 5, 5a en 9 tot en met 20; en
- procedures betreffende de toepassing van de bepalingen van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek, vervat in titel 6, voor zover het betreft procedures tussen echtgenoten of geregistreerde partners.
Art. VIII van de Wet van 3 december 1987 tot wijziging van bestaande wetten in verband met de invoering van een nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke zaken, Stbl. 591.
"° ^omer^ufcfen // 1982-1983. 17916, nr. 3 (MvT), p. 10.
" ' A:omer.s/uWen // 1968-1969, 10377. nr. 3 (MvT), p. 24.
'•"" Kamers/u/tten // 1999-2000. 26855. nr. 3 (MvT), p. 158: "Plaatsing in hel voor het ovcrige met het
huidige artikel 191 Rv corresponderende artikel 2.8.17 lag niet in de rede, aangezien sedert de herziening
van het procesrecht in zaken van personen- en familierecht alle in het desbetreffende lid aangegeven familierechtelijke procedures verzoekschriftprocedures zijn."
" Ook nog eens gebaseerd op een feitelijk onjuist uitgangspunt, zie hieronder.
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De eerste vraag die rijst is of aan de woorden "procedures betreffende de toepassing van de bepalingen..." nog een bijzondere betekenis moet worden gehecht. De
formulering wijkt immers af van wat tot 1988 gold, toen de uitzondering betrof "zaken betreffende..." of "zaken betrekkelijk tot...." In 1988 werd dit gewijzigd in "gedingen betreffende de toepassing van de bepalingen...." De memorie van toelichting
van toen merkt op dat de nicuwe tekst is ontleend aan de o u d e / " maar gee ft niet aan
waarom voor een andere formulering is gekozen. Dat lijkt de gevolgtrekking te wettigen dat in 1988 continuiteit werd beoogd. Maar als we kijken naar de motivering
voor de verplaatsing van de uit/onderingsregeling, dan wordt de indruk gewekt dat
de wetgever van 2002 de bepaling anders leest. Spreken van "in het desbetreffende
lid aangegeven procedures" suggereert dat de wetgever aanneemt, dat in de uitzondcringsrcgeling specifieke procedures zijn opgesomd en dat zou er weer op wijzen, dat alleen in die specifieke procedures de uitzonderingsbepaling een rol kan
spelen.
Mij lijkt aannemelijker dat ook de wetgever van 2002 een weinig helder beeld
had van de regeling van hct verschoningsrecht en zieh simpelweg heeft vergist.
Daarvoor kunnen de volgende argumenten worden aangevoerd:
a) I)e tekst van dc bepaling strookt nict met de daaraan door de wetgever gegeven uitleg. De /.insnede "procedures betreffende de toepassing van de bepalingen
van..." duidt nu eenmaal iets anders aan dan wordt uitgedrukt door "procedures aangewezen in...."
b) lir wordt niet expliciet aangegeven dat een afwijking wordt beoogd ten
opzichte van de al bestaande uitzonderingsregeling.
c) De wetgever van 1988, die de bestaande uitzonderingsregeling had vastgesteld, wilde in ieder geval de toen in art. 1947 lid 2 BW opgenomen uitzonderingen alge/icti van de geschillen betrekkelijk tot een arbeidsovereenkomst - handhaven. In
de memorie van toelichting wordt immers overwogen: "Het derde lid [van art. 191
Rv| is ontleend aan artikel 1947, derde (lees: tweede, FF) lid, B.W., maar is zo ver
verruimd, dat er alle typisch familierechtelijke procedures onder zijn gebracht. Aldus
is het verschoningsrecht thans ook uitgesloten o.a. bij procedures inzake nietigverklaring van een huwelijk."^" De bestaande uitzonderingen betroffen slechts in een geval
spccifickc procedures (sub 2"), en waren in de andere gevallen 'materieel' gedefinieerd. Deze bedoeling kon dus alleen worden gerealiseerd door de nieuwe uitzondering ook 'materieel' op te vatten.
d) Ook dc wetgever van 1988 had niet aangegeven te willen breken met de
door de rechtspraak aan de uitzonderingen gegeven uitleg. waarin nooit was getracht
de uitzonderingen in te perken door formele eisen te stellen. Integendeel, men was
eerder geneigd tot extensieve en materie'le interpretatie. Te wijzen valt op de volgende beslissingen:
Hof's-Gravenhage 25 juni 1923. ,\7 1924. 50: De uitzondering van art. 827 Rv (toen
nog hetrekking hehhend op art. 1951 BW) moet ook worden toegepast op de beslissing
van do uevenvordcringen. Idem Rb Amsterdam (RC) 19 november 1948, A7 1949,
'" KamersteiU«-» // I*K>8-I<H>»>. 10377. nr. 3 (MvTV. p. 16.
"* Zic dc hiervoor gcvitccrde passage uit dc MvT.
*"* A,'iiimr.trMU<-n // l*»f.*»-l*»70. 10377. nr. 3 ( M \ IK p. 16.
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252; Rb "s-Gravenhage 10 febaiari 1969, .Y/ 1%9, 314 (later vemieligd door Hof'sGravenhage 18 februan 1971. X/ 1971, 355).
Hoge Raad 12 tebruan 1954, X/ 1954, 194: Met do "zaak" waarop de uit/ondering van
toepassing is, wordt het rcchtsgeding bedoeld. IX; uit/ondering geldt dus ook wunnecr
het crom gaat vast te stellen of gedaagdc tijdig in verzet is gekomen.
Hoge Raad 24 juni 1955, X/ 1955, 562: De uitzonderingen op art. 1947 lid I BW zijn
steeds gegrond op de "aard van het geding." l-'en getuigenbewijs betreffende eon voorval der reis valt dus onder de uitzondcnng van art. 356 K. len procedure betreffende
de ontkenning van de wettigheid van een kind \alt dus onder art 1947 lid 2 sub I"
BW. (Dat was ook al de conclusie van Rb Amsterdam 5 deccmber 1930, ,V./ 1930,
1668).
Ktr Rotterdam 9 januari 1956, AC/ 1956, 625: Een aanvaring tijdens het stilliggen van
het schip is ook een voorval der reis in de zin van art. 1947 lid 4 BW (sic!). Ten opvarende die tijdens het stilliggen op dc wal is, blijft een opvarende van het schip in de /.in
van art. 1947 lid 4 BW (sic!).
Rb Middelburg K juni 1956. X/ 1957, 10: Onder de zaken in bcdoeld in art. 1947 lid 2
BW vallen ook dc procesincidenten in die zaken, zoals het valshcidsincidcnt.
Ktr Gouda 27 maart 1941, M/ 1942, 21; Ktr Amsterdam 1 april 1942, X/ 1942, 815; Rb
Amsterdam 27 mei 1958, X/ 1958, 496: Ook de handelsreizigersovereenkomst van art.
75q K is een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 1947 lid 2 BW.
Ktr Maastricht 11 januari 1968, X / 1969, 35: Ook een executie van een alimentatieverplichting ex art 479f Rv valt onder de uitzondering van art. 1947 lid 2 BW.
HR 23 januari 1981, X/ 1981, 196: Het is voldoende dat eiser steh dat er sprake is van
een arbeidsovereenkomst om de uitzondering van toepassing te laten zijn/
e) De bepaling komt pas tot haar recht wanneer zij aldus wordt uitgelegd dat
zij betrekking heeft op "de kern van de zaak" die in een bepaalde procedure speelt.
De wetgever veronderstelt immers dat er bij dergelijke kwesties bewijsnood kan ontstaan, zodat de partij die daarvan te lijden heeft alleen wordt geholpen als het verschoningsrecht wordt beperkt in al die gevallen, waarin die aan een bepaalde kwestie
gerelateerde bewijsproblemen zieh voordoen.
f) Een uitleg waarbij het strikt zou gaan om in de wet aangewezen procedures
zou het voorlopig getuigenverhoor in die zaken tot een zo goed als nutteloos instrument kunnen maken. Er is dan immers nog geen sprake van een procedure aangewezen in de desbetreffende titels, zodat bij die uitleg de te hören getuigen zieh op het
verschoningsrecht zouden kunnen beroepen.
'" Het voorgaande neemt niet weg dat er uitspraken zijn aan te wijzen die nog wel grenzen willen stellen
aan de toepassing van de uitzonderingen: Rb Rotterdam 10 maart 1948, AC/ 1948, 788: RC: In een vcrklaringsprocedure tegen een derde in verband met de executie van een alimentatievonnis is dc uitzondering
van art. 1947 lid 2 niet van toepassing. omdat het gaat om een verklaringsprocedure en deze niet betrekking heeft op een vordering tot levensonderhoud, "welke bepaling naar haar aard strikt moet worden uitgelegd." De Rb is het hier kennelijk mee eens (Rb Rotterdam 16 juni 1948, AV 1950, 30 (impliciet)). De
tendens was evenwel een andere.
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g) De veronderstelling dat er in de bewuste titels alleen maar verzoekschriftprocedures aan de orde komen, is onjuist. Bij het begin beginnend stuiten we in titel
5 van boek I BW al op art. 49 lid 2, dat de vordier/wg tot schadevergoeding behandelt
na het opmaken van een akte van huwelijksaangifte, indien het huwelijk niet is gevolgd. Dc feitelijke grondslag komt daarmee aan de veronderstelde opvatting van de
wetgever te ontvallen.
h) In dc in art. 284 lid 3 Rv genoemde titels wemelt het van de bepalingen
waaraan geen bepaalde procedure is gekoppeld, maar die wcl in iedere denkbare procedure - denk maar eens aan het kort geding - een rol zouden kunnen gaan spelen.
Ook dan /.oil het weer afhangen van de toevallige context waarin de toepassing van
dc hcpaling wordt aangekaart, of verwante getuigen al dan niet verplicht zijn een
verklaring alte leggen.
Samcnvattend lijkt een ruime uitleg van de uitzondering correct te zijn. Dat
valt ook te rechtvaardigen indicn wordt bedacht dat het gaat om een uitzondering op
de uit/ondcring. Ken ruimc uitleg doet dus recht aan de hoofdregel, de getuigplicht.
Gelct op dc hiervoor gcciteerde jurisprudence moet de uitzondering van art. 284 lid 3
Rv aldus worden verstaan, dat in alle gcvallen waarin de kern van het geschil is terug
te vocren op ecu van dc aangeduide bepalingen, de volledige getuigplicht herleeft,
66k in het kader van de in de zaak te nemen procedurele beslissingen. Herleving van
de getuigplicht vindt evenzcer plaats, indien de bewijsopdracht naar aanleiding waarvan getuigen moeten worden gehoord betrekking heeft op de toepassing van een van
dc bepalingen bcdocld in het uitzonderingsartikel. En nog een technische conclusie:
art. 284 lid 3 moet maar weer gauw terug naar art. 165 Rv.
I let vorenstaandc leidt overigens ook tot een zinniger interpretatie, doordat het
niet nicer ufhangt van de processuele keuzes van de aanleggende partij of de uitzondering van art. 284 lid 3 Rv al dan niet van toepassing is. Neem het dagelijks voorkomende geval van het verzoek voorlopige voorzieningen. In Boek 1 BW komt dat
ver/oek niet voor. tlocwel ongebruikelijk. is het best mogelijk dat in het kader van
dc bchandcling getuigen moeten worden gehoord. Natuurlijk zal het daarbij (ook)
gaan om de toepassing van dc bepalingen in Boek 1 BW. Het zou erg vreemd zijn als
in dat stadium van de procedure een ongeclausuleerd verschoningsrecht zou gelden
en later niet meer. lien vergelijkbare kwestie speelt bij die bepalingen. waarbij de
rechten van derden - van buiten de familie - zijn betrokken. De derde bijvoorbeeld
die met een minderjarige heeft gehandeld. zou, wanneer de toestemming bedoeld in
art. 1:234 BW wordt bctwist, mecstal met lege handen staan. omdat degeen die de
toestemming eventueel heeft verleend zieh altijd zal kunnen verschonen en de handelingsbevoegdheid van de minderjarige niet vast zal komen te staan. Ten opzichte van
die derde leidt de bepcrktc. processuele uitleg dus tot onbillijke gevolgen.
Hr zijn niettemin grenzen. Rb Haarlem 1 december 1936. A7 1937. 628, paste
de uitzondering ook toe in een geschil waarvoor de procedureregels aangaven. dat op
dezelfde wijze moest worden geprocedeerd als in zaken betrekkelijk tot een arbeidsovereenkomst. Dan wordt uit het oog verloren, dat het nog steeds moet gaan om de
aard van de procedure die de uitzondering van toepassing doet zijn.
Ten aanzien van de in art. 284 lid 3 Rv opgesomde titels kan worden volstaan
met dc opmcrking. dat de wetgever in de periode tussen 1988 en 2002 deze uitzonderingsbepaling een beet je uit het oog was verloren. Na de wetswijziging van 1988
werden inuners successievelijk dc titels 19, 20 en 5a toegevoegd, zonder dat iemand
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eraan dacht om ook de uitzonderingsregeling aan te passen. Dat is bij de hcrziening
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering hersteld. overigens zonder commentaar of uitleg. Kennelijk was het evident dat het incest gebeuren.
Voor titel 6 geldt nog de beperking tot procedures tussen echtgenotcn en geregistreerde partners. Deze beperking is tegelijk met de uitbreiding naar "alle typisch
familierechtelijke procedures" in 1988 in de wet gekomcn en is door de welgever niel
toegelicht. De ratio is kennelijk zo evident, dat daar geen woorden aan vuil hoclden
te worden gemaakt. lntussen is het nog niet zo eenvoudig te bedenken wat de bedoeling kan zijn geweest. De titel betrett de rechten en verplichtingen van echtgenoten
en bevat ook de beruchte artt. 1:85 (aansprakelijkheid jegens derden voor huishoudelijke verbintenissen). 1:88 en 89 BW (toestemmingsvereiste andere echtgenoot bij
bepaalde rechtshandelingen) en de bepalingen omtrent het bestuur van de gemeenschap. Die regelingen kunnen gevolgen hebben voor derden. en wellicht mecnt dc
wetgever dat. indien die derden mede als partij in een procedure zijn betrokken, het
verschoningsrecht dient te worden gehandhaafd. Daarmce blijrt de positie van die
derden zoals die ook in andere procedures is.
Erg cerlijk is het allemaal niet. Met gaat immers juist om zaken waarbij het
bewijs vaak uitsluitend zal afhangen van de verklaringen van de echtelieden of geregistreerde partners, die zieh dus zodra er derden in het spei zijn aan de verplichting
tot het afleggen van een getuigenverklaring kunnen onttrekken. De wetgever heett de
ratio van de uitzonderingen op het verschoningsrecht kennelijk uit het oog verloren
en is daarmee gekomen tot een regeling, die in het licht daarvan niet goed te verdedigen valt. De uitzondering op de uitzondering zou daarom maar beter kunnen worden
geschrapt.
Of die uitzondering op de uitzondering van toepassing is, is overigens niet
steeds eenvoudig vast te stellen. De beperking betreft procedures tussen echtgenoten
of geregistreerde partners. Een dergelijk criterium werkt alleen wanneer duidelijk
valt uit te maken wie partijen zijn in een procedure. Voor een dagvaardingsprocedure
is dat geen probleem, maar voor een verzoekschriftprocedure juist wel. Voor de te
volgen aanpak wordt verwezen naar par. 3.2.5.2.2.
Tenslotte maakt art. 284 lid 3 Rv een uitzondering op de uitzondering (het
verschoningsrecht geldt in bepaalde gevallen niet) op de uitzondering (het verschoningsrecht van art. 165 lid 2 sub a Rv) op de hoofdregel (de getuigplicht) met de
woorden:
Evenwel kunnen ouders en kinderen van de echtgenoten of van de geregistreerde partners zieh in procedures tot echtscheiding en tot scheiding van tafel en bed, onderscheidenlijk tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap, verschonen.
In het voorgaande is al gebleken dat de beperking van deze regeling tot de
genoemde procedures en personen klaarblijkelijk te danken is aan een minister van
justitie, die in het labyrinth van getuigplicht, onbekwaamheid, verschoningsrecht,
uitzonderingen op de onbekwaamheid, uitbreiding van en uitzonderingen op het verschoningsrecht het spoor bijster was geraakt. Latere wetgevers hebben er niet meer
over nagedacht, zodat nog slechts behoeft te worden vastgesteld in welke gevallen de
zinsnede van toepassing is.
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Allereerst kan worden opgemerkt dat het kennelijk de bedoeling is om het
verschoningsrecht van art. 165 lid 2 sub a Rv voor de bedoelde personen weer te laten herleven. Het is immers niet zo zinnig om te veronderstellen dat bedoeld is een
afzondcrlijke categorie in het leven te roepen, ook al zou dat met een beroep op de
gcschiedenis van de uitzondering - die immers terug gaat tot 1838 - wel mogelijk
zijn. L)e hiervoor gegcven uitleg van art. 165 lid 2 sub a Rv (zie par. 3.2.5) legt dus
bcperkingen op aan de interpretatie van de woorden 'ouders', 'kinderen', 'echtgenoten' en 'gercgistreerde partners'. In dat licht bezien geldt dat met ouders en kinderen
siechts gcdoeld kan zijn op de bloedverwanten in de rechte lijn in de eerste graad van
e"6n van de bctrokken partijen, alles in de zin die daaraan eerder is toegekend, en valt
het allecn te betreuren dat niet dezelfde terminologie is aangehouden bij het verwoorden van dc uitzondering. Overeenkomstig het in par. 3.2.5.1.14 t/m 3.2.5.1.16.
opgemerkte moet er wel rekening mee worden gehouden dat in het geval van adoptie,
hcrrocping van de adoptie en heradoptie er sprake kan zijn van meer dan een moeder
en meer dan een vader.
Voor een uitbreiding van de bepaling naar de echtgenoten van de kinderen of
de ouders is gecn aanlciding. Uit dc hiervoor aangehaalde wetsgeschiedenis blijkt dat
de wetgever prccics het oog had op de ouders en de kinderen, omdat het van een bijzondere hardhcid zou getuigen om hen te verplichten een verklaring af te leggen. Er
is geen grond om dit verschoningsrecht ook aan anderen toe te kennen.
Aan het feit dat telkens sprake is van dc ouders en kinderen "van de echtgenoU««" of "van de geregistreerde partner.v" moet geen betekenis worden gehecht. Uiteraard kan het zowel bij ouders als bij kinderen gaan om de verwanten van een van
dc echtgenoten of van een van de geregistreerde partners.
Ten aanzien van de omschrijving van de procedures valt wel weer het een en
ander op te merken. Met eerste dat opvalt is dat de procedure tot ontbinding van het
huwelijk na scheiding van tafel en bed'" niet wordt genoemd. Dat is een vergissing.
Tocn het wetsontwerp dat leidde tot de herziening van het bewijsrecht in 1988 werd
opgesteld, bevatte het toenmalige art. 827 Rv nog de aanduiding van de procedures
waarvoor de uitzonderingsregeling gold. Nadien vond in 1971 de herziening van het
echtscheidingsrecht plaats. De bepaling kwam als art. 825g Rv terecht in Boek III.
Titel 6. Vijfde Afdeling. Par. 2. welke paragraaf als opschrift had "Van de vordering
tot cchtscheiding. scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na
scheiding van tafel en bed." De bepaling zelf bevatte geen beperking meer tot bepaaldc procedures en gold dus ook voor die laatste procedure. De herziening van het
bewijsrecht ging echter haar eigen weg en er werd niet aan gedacht de uitzondering
te actualiseren. Het is dus verantwoord om ook de ontbinding van het huwelijk na
scheiding van tafel en bed onder dc aangeduide procedures te begrijpen.
l-en ander punt is. dat procedures tot echtscheiding etc. in die zuivere vorm
eigenlijk niet voorkomen. Het behoort tot de hoge uitzonderingen dat alleen echtscheiding wordt ver/ocht en niet tevens een van de nevenvoorzieningen bedoeld in
het huidige art. 827 Rv. In het gros van de gevallen wordt de echtscheiding snel afgedaan en wordt er over de nevenvoorzieningen (ouderlijk gezag. omgang. alimentatie. verdeling) soms jaren doorgeprocedeerd. Is wat er dan overblijft nog steeds een
procedure tot echtscheiding? Beetje vreemd. want dan zou voor de vraag of een ge"* Bock I. Titel 10. Afdeling 2 Burgcrlijk Wetboek.
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tuige verplicht is om een verklaring af te leggen bepalend zijn of het gaat om een
alimentatievaststelling die over is gebleven na een verzoek tot echtscheiding of een
alimentatievaststelling tout court. Dat soon toevalligheden - die partijen bovendien
nog eens in Staat zouden stellen de kwestie te manipuleren door intrekking van het
ene verzoek en indiening van het andere - hebben met de achtergrond van de toepasselijkheid van het verschoningsrecht niets te maken."'"
Het lijkt daarom correcter om aansluiting te zoeken bij het probandum. Indien
het probandum betrekking heeft op de vraag of echtscheiding. scheiding van tafel en
bed of ontbinding moet plaats vindcn. komt aan de ouders en kinderen (in de speeifieke betekenis die hieraan in casu moet worden gegeven) het verschoningsrecht toch
toe. In alle andere gevallen, dus ook wanneer de echtscheiding etc. medc in/et is van
de procedure, niet, want dan geldt de eerste zin van art. 284 lid 3 Rv. Door aan tc
sluiten bij het probandum wordt een objectief criterium verkregen, dat recht doet aan
de kennelijke bedoeling van de wetgever om ouders en kinderen de gclegenheid te
geven zieh te onthouden van het afleggen van een verklaring indien de/.e mod gaan
over de vraag of er een einde aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap moet
komen. Die bedoeling blijkt overigens ook uit de oorspronkelijke formulering van dc
uitzondering van 1838, waarin de uitsluiting van de onbekwaamheid en do mogelijkheid tot wraking van getuigen gekoppeld werd aan "de vordering" en niet aan "de
zaak" of "het twistgeding."
De jurisprudence is verdeeld over de kwestie. Rb 's-Gravenhage 10 februari
1969, A7 1969, 314, past art. 827 Rv (oud) ook toe op de nevenvorderingen, wat
weer wordt vemietigd door Hof's-Gravenhage 18 februari 1971, M/ 1971, 355. Hof
's-Hertogenbosch 25 januari 1995, A7 1996, 309, gaat van een andere opvatting uit.
Voorzover op de summiere weergave in de NJ kan worden afgegaan beslist het Hof
ongemotiveerd dat de hier bedoelde uitzonderingsregel ook de nevenvorderingen die
in zodanige procedures zijn ingesteld omvat met als conclusie: "Het verschoningsrecht van de kinderen gaat dus niet verloren doordat de echtscheiding al ingeschreven
is, terwijl over de alimentatie nog wordt voortgeprocedeerd." Het hof zal zijn beslissing wel hebben gebaseerd op de tekst van de bepaling, die immers sprak van "#e<%*<?« tot echtscheiding." Hof Amsterdam 21 September 2000, £ ß 2001, 18, komt
tot dezelfde beslissing op grond van de weinig juridische overweging, dat ook bij de
beslissing over nevenvoorzieningen gewetensnood voor de kinderen kan ontstaan.
Hiervoor is al aangegeven dat deze opvatting leidt tot een ongerijmd resultaat. In Rb
Amsterdam 19 november 1948, JVJ 1949, 252, wordt de bepaling ook toegepast op de
latere vordering tot verdeling, omdat deze vordering "te beschouwen is als een gevolg van, en onverbrekelijk verbonden is met, de vordering tot scheiding van tafel en
bed, en zonder de laatstgenoemde de onderhavige vordering niet had kunnen worden
ingesteld." Dat is onvoldoende om een bepaling buiten haar toepassingsbereik op te
rekken.

In het verre verleden lag dit anders. Omdat op verzoekschriftprocedures (zie hiervoor par. 3.2.5.2.2) de
bewijsregels niet van toepassing waren en voor de andere alimentatiezaken een uitzondering was gemaakt.
leidde de toepasselijkheid van 827 Rv als het ging om de onbekwaamheid niet tot een ander resultaat wanneer deze bepaling ook werd toegepast op de mede gevorderde alimentatie. In dat licht moet Hof 'sGravenhage 25 juni 1923. JV7 1924. 50. worden gezien, zodat dit arrest verder niet besproken hoeft tc
worden.
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3.3 Het nemo-teneturverschoningsrecht
De gevolgen van de verplichting van een getuige om naar waarheid te verklaren kunnen zieh ook buiten het civiele geding doen voelen, onder andere wanneer
door die verklaring strafbare feiten aan het licht zouden komen of wordt bijgedragen
aan het daarvan te leveren bewijs. In dat licht bezien Staat die verplichting op geipannen voet met het beginsel dat niemand verplicht kan worden bewijs tegen zichzelf te leveren, en met het verschoningsrecht voor verwanten in strafzaken, die
immers als getuige gehoord niet gedwongen kunnen worden hun naaste familieleden
te belasten, lin liegen biedt geen uitweg, want dan riskeert de getuige immers een
vervolging wegens meineed.
Deze paragraaf gaat na in hoeverre de civiele wetgever de getuige op dit punt
tegemoet is gekomen.
3. i. / De vcr/wi«///7jSfft/sjrew/ie/ civ/We

Hoc we I het probleem evident is heeft het lang geduurd voordat terzake een
wettdijkc voorzicning wcrd getroffen. Aanvankelijk bcpaaldc dc wet cr niets over en
moest dc rechtspraak het maar zien op te lossen. In Hof Amsterdam 1 april 1878, ff.
4246, p. 2 (1878), was beslist dat een in een civiele procedure als getuige afgelegde
verklaring waarin cen strafhaar feit was opgebiecht, in een strafzaak niet als bewijs
kon worden gcbruikt, maar dat lost het probleem maar ten dele op. De getuige die de
keus heeft tusscn meineed of het belasten van een familielid is hiermee immers niet
gcholpen. Bovendien kan het probleem ook binnen de strafprocedure zelf speien.
Op ecu gegeven moment kreeg het Openbaar Ministerie er een handje van om
personen die dan wel niet medeverdachte waren^" maar toch in strafrechtelijk relevante /in betrokken waren bij het betrokken feit, als getuigen te gaan hören. Aldus
word dc hclcr verplicht om in de zaak van de dief een verklaring af te leggen en
kreeg hij er vervolgens als hij probeerde zichzelf niet te belasten nog een zaak bij
wegens meineed. Dat leidde jarenlang tot heftig verontwaardigde artikelen in het
Wcckblad van het Recht""*' maar weinig directe actie van de wetgever.

' * Mcdc-heklaagdcn mochten niet worden gehoord vlgs. MR 11 april 1892, »f. 6173.
"' M.A.11.1 van I icr. "IV moderne pijnhank?'. H\ 8300. p. 3 (1905); reactie van de redactie. 'Vcrvolging
wegens meineed". H' 8304. p. 3; Jon. Paulus. 'Deklaagdc getuige'. W. 8408. p. 4 (1906); F.en subslituutotlicier. 'llcklaagdc gctuigc'. »'. 8416. p. 3 (1906) met naschritt redactie; U.ü. Cnopsius. 'Beklaagde
gcUiigc'. H' 8421. p 4 (1906) met nuschritt redactie l)e draad van dc discussie wordt weer opgepakt in
|915. iclkens mot dc titel 'Heklaagde-getuigc' of'lleklaagde en getuige': W. 9725. p. 4; »'. 9727. p. 6; »'.
9849, p 4; If 9861, p 4 In 1 vSr | 9 | 6 staat hij Rechlspraak en l.itcratuur op p 19 nog een ON erzieht van
vind|ilaatM'n van artikelen in geNvone krantcn over het/elfdc prohleem. H' 9868. p. 4. vraagt de aandacht
van Minister (Irt i w r de kvvestie Uit H'. 99(K). p. 4 (1916). blijkt dat de minister dc praktijk van het OM
alkcurt. heliahc als de hetrokkene volledig heel) bekend of dellnitief is veroordecld. Dat hlijkt weinig
zoden aim de dijk tc /etlcn, want cen paar jaar later is de heer vscer los: redactioneel commentaar W.
11092; J de Vries. M.H>rda;uislag in Valkenswaard. Beklaagde en getuige'. 14 11095. p. 4 (1923); »K
11092; de prvsidcnt van het Hol reageert in W 11102. p. 4. Over dit thema verder nog: If. 11139, p. 4
(1924) (kort behchtje); red. 'Ken iiHK-ilijkc \raag van strafvordenng'. H'. 11261 (1924)
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Strafvorderlijk wordt in 1926 in art. 219 Sv een voorzicning getroffen, volgens welke bepaling een getuige zieh voortaan kan verschonen van het beantwoorden
van vragen waardoor hij zichzelf of naaste verwanten "aan het gevaar eener strafrechtelijke veroordeling zou blootstellen."
Civielrechtelijk bleef het kwakkelen. Omdat de getuige volgens de wet alle
vragen moest beantwoorden - ook het incidentele verschoningsrecht was nog niel in
de wet vastgelegd - zal menige getuige voor de rechter-commissaris peentjes hebben
gezweet, of erger. "De wet als meineedsprovocatrice" luidde dan ook de titel van een
artikel waarin dit aan de kaak werd gesteld.^" Wie vervolgd werd voor meineed kon
proberen daar onderuit te komen door zieh op ovennacht te beroepen, tnaar dnl werd
niet snel aanvaard. De enkele mogelijkheid dat de getuige zieh door zijn verklaring
aan een strafvervolging zou blootstellen vond de hoge raad in icder geval niet genocg
om de verplichting te verklaren te laten vervallen.*"
In 1959 komt de Staatscommissie voor de Nederlandse burgerlijke wetgeving
met een ontwerp Bewijsreeht, waarin wordt voorgesteld de regeling van het verschoningsrecht en de onbekwaamheid te herzien en onder te brengen in het Wetbock van
Burgerlijke Rechtsvordering.^" Voor het onderhavige probleem heefi de staatscommissie geen oog, zodat in het NJB ervoor wordt gepleit alsnog een voorschritt als art.
219 Sv in het wetsvoorstel op te nemen.^ Die oproep vindt eindelijk gchoor^", zodat in art. 188 lid 4 van het ingediende ontwerp-Bewijsrecht een letterlijk (enige tekstuele aanpassingen daargelaten) van art. 219 Sv overgenomen voorschrifl wordt
opgenomen.*""
Het voorstel viel aanvankelijk niet goed. De NVvR en de NOVA verzetten
zieh ertegen in hun gezamenlijke rapport op de grond dat ook bij vrees van vervolging voor overtredingen niets hoefde te worden verklaard, obsolete bepalingen niet
werden uitgesloten^" en de rechter geen controlemogelijkheid had. De bepaling zou
daarom weinig bescherming bieden en eerder chicanes in de hand werken; de regering werd verweten "te strafrechtelijk te denken."^ Het voorlopig verslag sloot zieh
hierbij aan. De Commissie voor Justitie vond in meerderheid dat de oplossing maar
moest liggen in het achterwege laten van aangifte.""
De regering denkt 10 jaar diep na en komt dan gelukkig met het goede antwoord: de aangevoerde bezwaren raken, gelet op het niet ter discussie staande bestaan van art. 219 Sv (en bovendien van nog een aantal daarop geßnte bepalingen),
kant noch wal. Niettemin wordt besloten daaraan tegemoet te komen door het nemo"- A.J. Marx. De wet als meineedsprovocatrice, M/ß 1934. p. 129-136. In MARX 1935, p. 715, stell hij
als oplossing voor de officier van justitie ook in civiele zaken te laten toezeggen van vervolging af te /Jen.
*" HR 1 juni 1948, M/ 1948, 502.
*" Bijlage II bij XamCT\?m*fa?n // 1968-1969, 10377. nr. 3 (MvT).
"* A.J.M. van Moorsei, 'Behoeft artikel 1946 van het B.W. aanvulling?'. AC/fi 1959. p. 99I-993.
** Wellicht door de ondervonden steun van Ch. T. Hermans. 'Artikel 219 Sv. en het ontwerp Bewijsreeht
1959', A7B 1962, p. 225-226.
" ' Kam<?™/u*fa?n // 1969-1970, 10377, nr. 2. In de MvT (ib.. nr. 3. p. 17) wordt zelfs naar het artikel van
Van Moorsei verwezen.
*" Gewezen werd op de strafbaarheid van overspel, toen een nog in art. 241 Sr opgenomen klachtdelicht
waarvoor niet meer werd vervolgd.
*" Commissie van Advies ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse
Orde van Advocaten. Äoppor/ aan#aan</e /ie/ onrtver/? von ffe/ n»u</?m/e n/cinve
recn/;n 6urger/i>7terufen, Bijlage bij Advocatenblad van 15 juni 1970, p. I5-I6.
"° Kamers/utten // 1970-1971. 10377, nr. 6 (VV), p. 9.
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teneturverschoningsrecht in civiele zaken te beperken tot misdrijven. Daarbij wordt
er nog op gewczen dat de rechter ook aan het zwijgen van de getuige gelet op de vrije
bewijswaardering consequenties kan verbinden voor de bewijsbeslissing.^' Dat is
kennelijk het ei van Columbus, want in de hele parlementaire behandeling wordt er
verder niets meer over gezegd.
I)e aldus aangepastc bepaling treedt in werking op I april 1988 als art. 191 lid
3 Rv, maar werd met een hoorbare zucht van verlichting daaraan voorafgaand al anticipcrend toegcpast."" Bij de invoering van het geregistreerd partnerschap is het
voorschrift nog gewijzigd door toevocging van de geregistreerde partner. Bij de
herziening van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering per 1 januari 2002 is
het voorschrift ongewijzigd overgcbracht naar art. 165 lid 3 Rv.
In vcrschillendc wettelijkc bcpalingen wordt bij de regeling van het getuigenverhoor hctzij naar art. 165 lid 3 Rv, hetzij naar art. 219 Sv verwezen of daarbij aangeslotcn."^ Door het gclijk lopen van de verschillende regelingen (afgezien van de
bcpcrking tot misdrijven in art. 165 lid 3 Rv) mag worden aangenomen dat de jurisprudent ic op elk van die bcpalingen ook bepalend is voor de uitleg van art. 165 lid 3
Rv. Omdiii er gecn argumenten zijn te bedenken voor het tegendeel - het artikel kent
immers geen belangcnafwcging - , de wetgever zieh hierover niet heefl uitgelaten en
cr op dit punt geen anders luidende rechterlijke beslissingen zijn, zal daarvan in het
onderstuunde worden uitgegaan.
3. i. 2 Df ruf/'o va«
Hvenals het verschoningsrecht van verwanten beoogt het nemoteneturverschoningsrecht aan de getuige een uitweg te bieden uit het dilemma dat kan

" ' KamcmwAA™ // 1981, 10377. nr. 7 (MvA). p. 25.
" ' Rb /wolle 1 november 1984, A./ 1«»85. 489.
" ' Wet van 17 dcccmhcr 1997, Stbl. 1997. 660. inwerkingtreding I januari 1998 volgens KB van 19 decemher 1997. Stbl. 1997. 746.
" ' Nuur art. 165 Rv vcrwij/en art. 8:33 lid 3 Awb (en via dat artikcl de artt. 36 en 37 Wet op de Raad van
Stute. 18 en 22 Wet hestuursrechtspraak bcdrijfsorganisalie en 17 en 21 Beroepswet) en art. 14 lid 3 Zaai/jiad- en I'lantgocdwct. Art. IK lid I Rijksoctrooiwcl bcoogl dat ook tc docn. maar is nict aangepast aan de
welswij/iging van I januari 2(H)2 en verwijsl daardoor naar het niet mcer bestaande art. 191 lid 4 Rv. De
artt. 19 lid 7 Wet buitcngewone bevoegdheden burgcrlijk gcrag en art. 45 lid 7 (X>rlogswct voor Nederlanit (nog niel in werking getreden) volgen dc lonmilcring van art. 219 Sv en beogen ook daarbij aan te
sluiten. naar blijkt nil de Mv I op de voorloper van de/c bepalingcn. te weten art. 57a lid 6 Oorlogswet
voor Nederlund i£cjmrr.v/HAAfri // 1985/1986. 19538. nr. 3. p. 9). Art. 152 Wetboek van Militair Strafrccht
volgl iH>k inaterieel art 219 Sv. maar breidt dit nog - /onder ruxxi/aak - uit lot degenen die het professioneel vcrschoningsrccht /ouden hebben indicn de te \re/en slralvervolging hun dienten «HI bctrclTen. Naar
art. 21** S\ wordt c\plicicl \cnve/en in: art 33 Wet op de uitoct'ening van dc diergeneeskundc 1990; art.
49 Advocatemvet; an h5 Wet militair luchtrvcht; art. 43 Wet op dc Register-accountants, art. 42 Gcrechtsdcurwanrderswet; art 41 I oodsenwet; an 68 Wei op de berocpen in de individuele gezondheids7.org; art.
65 Wet op de Accounlants-administralieconsulcntcn; art. 23f Rijksoctrooiwet 1995; art. 46 Wet op de
Watersnoodschade 1953; art 102 Wei op het notarisambt; art. 51 Uitvoerings%vct Intcmationaal Strafhof;
art. 11 Wei (iichtrechlspraak heiirijl'si>rganisatie Vcrdcr moet nog art. 54 lid 4 Wet Raad voor de Transportveilighcid worden gentwrnd IXvc bepaling volgt volledig de redactic van art. 219 Sv. maar voegt als
iwccdc \ersiboningsgrond daar nog aan toe net gevaar /ich blool te steilen aan "een nadelige civiclrechtelijkc uilspr.iak." Art 1» lid 2 Algemcnc wet gelijkc behandeling volgl dc formulering van art. 165 lid 3
Rv. n m r den' bep;iling goat met over net horen van getuigen. l>ergelijke bcpalingen zijn niet in deze
opsomming opgenomen
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ontstaan indien hij door de waarheid te spreken zichzelf of cen van zijn naaste betrekkingen moet belasten. De getuige kan zieh dan voor de keuze gesteld /.ien om
ofwel een belastende verklaring ofwel een valse verklaring af to loggen en, hij bePdiging. meineed te plegcn. Dat is " [ . . . | een to pijnlijke /.aak. dan dat niot getradu moot
worden die strijd te verzachten of te voorkomen." ^ Het is ten aan/ien van do gotuige zelf de logische pendant van art. 29 Sv. dat eveneens de strekking heeft to vorhinderen dat een persoon zieh gedwongen voelt of gedwongen wordt eon voor /ich/elf
nadelige verklaring af te leggen.
Verder wilde de regering niet gaan. want zowel het voorstel van do commissie-Ort om dit verschoningsrecht van art. 219 Sv uit te breiden tot een droigende
"emstige krenking van eer of goeden naam""* of oon "droigond vennogensnudccl"
als de suggestie vanuit de kamer om aan de bepaling een dreigond "groot /edelijk
nadeel" toe te voegen, werden door de regering afgewezen."' (ielet op hot loitorlijk
ovememen van de strafvorderlijke bepaling in art. 191 lid 4 Rv (oud) en op do in par.
3.3.1 aangehaalde gedachtenwisseling tussen regering on lido Kamer, heel) do civiele
wetgever het nemo-teneturverschoningsrecht bewust beperkt tot de geniK'indo grond.
Dat sluit een op de ratio van de bepaling gegronde extensievc interpretatie of analoge
toepassing uit. '"
3.3.3 Bevoegf/Ae/dsAOTofrter en recAter/»y)te co/ifro/e rfaarop
Het woord 'kan' in het begin van art. 165 lid 3 Rv brengt tot uitdrukking dat
het aan de getuige is om te beslissen of hij al dan niet een beroep wil doen op het
nemo-teneturverschoningsrecht. Wanneer hij zichzelf of zijn verwanten wil belasten,
Staat hem dat vrij; de getuige heeft niet de plicht zieh daarvan te onthouden.
Evenals bij het verschoningsrecht van verwanten geldt dat de rechter niet
heeft te treden in de motieven voor het inroepen van dit verschoningsrecht. De rechter heeft slechts te beoordelen of dit verschoningsrecht bestaat of niet. Een passage
uit de wetsgeschiedenis kan op dit punt tot misverstanden leiden. In de memorie van
toelichting op art. 219 Sv is de volgende passage te vinden: "Natuurlijk kunnen uit de
toepassing van dit artikel misverstanden geboren worden, maar de contröle van den
rechter, die over den grond der weigering oordeelt, is een gewichtig correctief tegen
lichtvaardige verschooning.""** Door de ongelukkige woordkeus lijkt het alsof de
regering meent dat de rechter kan toetsen om welke reden het nemoteneturverschoningsrecht wordt ingeroepen. Omdat dit niet uit de tekst van de bepaling blijkt en ook niet elders in de wetsgeschiedenis tot uitdrukking wordt gebracht,
moet worden aangenomen dat de regering doelt op de vraag of het verschoningsrecht
al dan niet bestaat. Omdat de rechter dat moet toetsen zal lichtvaardige verschoning
niet mogelijk zijn.

" ' KamersruMe* // 1913-1914. 286, nr. 3 (MvT), p. 109.
' * Zie hierov er W. 9614. p. 3 (1914).
" ' Äamer^u/tAt'n // 1913-1914. 286. nr. 3 (MvT), p. 109, en KamerrtuAfcvi // 1917-1918, 77 (Voorlopig
verslag en antwoord van de regering), p. 48.
"* In zijn noot bij HR 11 november 1977, M/ 1978, 399, bepleit Heemskerk dus ten onrechte het tegendeel.
'" Kamers/uMt-n // 1913-1914, 286, nr. 3 (MvT), p. 109.
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Intussen kan deze beperkte toetsingsbevoegdheid enige irritatie wekken indien
de getuige er eerder blijk van heeft gegeven tegen zelfincriminatie geen bezwaar te
hebben, maar daar zal de rechter niets tegen kunnen doen. Ook als vast Staat dat het
nemo-teneturverschoningsrecht alleen maar wordt ingeroepen om de bewijslevenng
te frustreren, moet een beroep daarop worden gehonoreerd. '*'
Zoals ook al bij het verschoningsrecht van verwanten is opgemerkt kan de
getuige het nemo-teneturverschoningsrecht ook niet verspeien. In strafzaken Staat
zells een overeenkomst met de ofllcier van justitie om van het nemotcncturverschoningsrecht geen gebruik te maken niet aan het inroepen van art. 219
Sv in de weg/''' In civiele zaken geldt m.m. hetzelfde: een partij die een getuige weet
over te halcn geen vcrklaring af te leggen, is machteloos wanneer de getuige besluit
toch maar op de gestelde vragen te antwoorden.
3.3.4 De /tr/«jj vw» /Hr.vonen te« AeAoevc vo« wte Ae/ Hemo-/e/ierMrverscAo/H>jg.srec«f

De kring van personen die de getuige niet hoeft te belasten als hij dat niet wil
wordt in art. 165 lid 3 Rv omschrcvcn als: "zichzelf, of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn in de tweede of derde graad, of zijn echtgcnoot of vroegcrc echtgcnoot onderscheidenlijk zijn geregistreerde partner of
vroegere geregistreerde partner."
De getuige kan het nemo-teneturverschoningsrecht dus in de eerste plaats inroepen ten behoeve van zichzelf. Ten aanzien van de overige genoemde personen
verdient opmerking dat het niet, zoals in art. 165 lid 2 sub a Rv, gaat om hun verwantschap ten opzichte van een partij, maar ten opzichte van de getuige. Hun verwantsehap ten opzichte van partijen in de procedure is irrelevant. Het
verschoningsrecht van verwanten en het nemo-teneturverschoningsrecht overlappen
elkaar daurom alleen maar, als de in art. 165 lid 3 Rv bedoelde familieleden ook partij zijn in de procedure.
De bepaling van de graad van bloed- of aanverwantschap en het bestaan of
bestaun hebben van huwelijk of geregistreerd partnerschap kan plaatsvinden overeenkomstig hetgeen in par. 3.2.5 is opgemerkt. In afwijking daarvan is in dit geval
het overlijden van de betrokken persoon wel relevant. Gelet op art. 69 Sr vervalt dan
het recht tot strafvervolging. zodat niet meer kan worden gezegd dat door het afleggen van een vcrklaring de betrokkene wordt blootgesteld aan het gevaar van een
stratrechtclijke veroordeliiig. Over eventuele wandaden van een overledene moet dus
een verklaring worden afgelegd.
Anders dan bij art. 165 lid 2 sub a Rv gaat het in dit geval niet alleen om alle
verwanten in de rechte lijn en de verwanten in de zijlijn tot en met de tweede graad.
maar ook om de verwanten in de zijlijn tot in de derde graad. In het Wetboek van
Stnifvordering is er wel een parallellie tussen de kring van personen in art. 217 Sv en
art. 219 Sv. Het verschoningsrecht van verwanten kan in dezelfde gevallen worden
ingeroepen als het nemo-teneturverschoningsrecht. Uit de parlementaire geschiedenis
kan niet worden afgeleid dat de civiele wetgever heeft stilgestaan bij dit verschil.
*• Zoals ook volgt uit Rh Rocnwmi .1 maart 1989. \ 7 1989. 763
•*' NtwbUjkt uil UR 24 maart l**«*8. .V/ l<*»8. '48. en HR 6 april 1999. At/ 1999. 565.
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maar dat neemt niet weg dat daar wel een ratio voor is. Het zou immers inconsequent
zijn wanneer een getuige in een strafzaak een familielid niet hoeft te belasten in
strafrechtelijke zin en in een civiele zaak wel/"*
Het verschil in formulering in art. 217 Sv en art. 219 Sv kan nog de vraag
doen rijzen of de wetgever ook een andere kring van Personen op het wig hecft gehad. In art. 217 Sv worden de rechte lijn en de zijlijn immers af/.ondcrlijk bchandcld
onder 1 en 2 en is sprake van "de zijlijn tot den derden graad ingesloten". tcrwijl in
art. 219 Sv voor de formulering "in de rechte lijn of in de zijlijn in den tweeden of
derden graad" is gekozen. Uat zou voor art. 219 Sv (en dus voor art. 165 lid .* Rv)
kunnen duiden op een beperking tot in de derde graad 66k voor de rechte lijn, zodnt
achterkleinkinderen en overgrootouders erbuiten zouden vallen. I let verschil in formulering lijkt echter een triviale oorzaak te hebben. In het ontwerp van de Staatscommissie-Ort (art. 222) strekte het nemo-teneturverschoningsrecht /.ich slcchts uit
tot de tweede graad in de zijlijn''''. Dat ging de regering kennelijk niet ver genocg.
Door de woorden 'of derden graad' tussen te vocgen kon de gewenste wijziging op
eenvoudige wijze worden bewerkstelligd. Aan de lezing dat de beperking ook ziet op
de rechte lijn zal wel niet zijn gedacht. Overigens zal een verwante in dc vierde graad
in de rechte lijn niet makkelijk te vinden zijn. zodat en ige zorgeloosheid op dit punt
wel gebillijkt kan worden.
In civiele zaken kan nog de vraag spelen of de verhouding van de getuige tot
een rechtspersoon ook met zieh kan brengen dat geen verklaring hoeft te worden afgelegd indien daardoor de rechtspersoon bloot wordt gesteld aan het gevaar van een
strafrechtelijke veroordeling wegens een misdrijf. De bevestigende antwoording
daarvan lijkt logisch voort te vloeien uit de vereenzelvigingsjurisprudentie die hiervoor is besproken in par. 3.2.5.2.3. Wanneer een natuurlijke persoon de status krijgt
van partijgetuige door zijn verhouding tot een procederende rechtspersoon, dan ligt
het voor de hand dat verklaringen die de rechtspersoon belasten hemzelf betreffen in
de zin van art. 165 lid 3 Rv. Het verschoningsrecht kan dan ook worden ingeroepen
wanneer de getuige zelf niet als feitelijke leidinggever betrokken is geweest bij datgene waarover verklaard moet worden, in welk geval hij sowieso geen verklaring
hoeft af te leggen. Dan zou hij immers op grond van art. 51 lid 2 sub 2" Sr zichzelf
kunnen belasten.
Het voorgaande kan ook worden toegepast op een verwante die met een door
de verklaring te belasten rechtspersoon vereenzelvigd moet worden. De broer A van
directeur B van besloten vennootschap C die wordt gehoord naar aanleiding van een
door die rechtspersoon gepleegd mileudelict, kan zieh dus op het nemoteneturverschoningsrecht beroepen, omdat zijn broer B met de rechtspersoon moet
worden vereenzelvigd.
Hiervoor is opgemerkt dat de vereenzelvigingsjurisprudentie niet betrekking
heeft op de vennoten van een personenvennootschap (vennootschap onder firma,
maatschap). Die vennoten hoeven immers niet te worden vereenzelvigd: zij zijn al
partij in de zin van art. 165 Rv. De personenvennootschap kan, hoewel geen rechts"" Die inconsequence is er wel ten aanzien van de aard van het feit, omdat in civiele zaken over ovetredingen wel en in strafzaken over overtredingen niet hoeft te worden verklaard. Hiervoor is al gebieken
(par. 3.3.1) dat dit verschil bewust is aangebracht.
*' Te vinden in LINDENBERG 2002, p. 395.
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pcrsoon, ook strafrechtelijk worden vervolgd (art. 51 lid 3 Sr). De vennoot die bij het
strafbare feit /.elf niet betrokken is zal niettemin geen verklaring hoeven af te leggen
over eventueel door de vennootschap gepleegde strafbare feiten, omdat hij dan evenzeer als de vereenzelvigde partijgetuige zichzelf zou belasten. De overige in art. 51
lid 3 Sr genocmde vervolgbare verbanden (de rederij en het doelvermogen) vormen
geen probleem, omdat zij al rechtspersoon zijn, dan wel door een rechtspersoon of
een personenvennootschap zullen worden geäxploiteerd.
i.i.5 De re/ztw/Zote von
Op het nemo-tencturverschoningsrecht kan een beroep worden gedaan indien
door het beantwoorden van de desbetreffende vraag de getuige zelf of zijn naaste
betrekkingen worden blootgesteld aan het gevaar van een strafrechtelijke veroordeling ter zake van een misdrijf. Dat is op zichzelf een mime formulering. Het blootstellen aan het gevaar van een strafrechtelijke veroordeling is ook aanwezig als de
kans op een strafrechtelijke veroordeling nagenoeg nihil is, bijvoorbeeld omdat dergelijkc zaken met een transactie plegen te worden afgedaan of in de praktijk niet
worden vervolgd. Hlijkcns de in par. 3.3.1 aangehaalde wetsgeschiedenis heeft de
civicle wetgever dat onder ogen gezien en voor lief genomen.
De - overigens uitsluitend strafrechtelijke - jurisprudence laat in het verlengde
hiervan zien dat een beroep op het nemo-teneturverschoningsrecht ook wordt gehonorccrd in die gevallen waarin het causaal verband tussen de af te leggen verklaring
en een strafrechtelijke veroordeling eigenlijk ondenkbaar is, namelijk indien de getuige al eerder een vol ledige bekennende verklaring heeft afgelegd^ of terzake al
veroordeeld is en die veroordeling onherroepelijk is geworden. * Daarmee wordt
duidclijk dat het standpunt dat na een onherroepelijke veroordeling geen beroep kan
worden gedaan op het nemo-teneturverschoningsrecht, door de hoge raad niet wordt
gevolgd.''" Vanuit de bescherming van de getuige dan wel diens verwanten valt dit
goed te begrijpen: je weet nooit hoe een balletje kan rollen en daarvan mögen de betrokkenen niet de dupe worden. Dat neemt niet weg dat. indien werkelijk vast komt
te staan dat de af te leggen verklaring hoe dan ook geen strafrechtelijke gevolgen kan
hebben. ecu beroep op art. 219 Sv niet opgaat. Dat zou het geval kunnen zijn als het
feit Minikleids is verjaard.
De beperking tot het gevaar voor een strafrechtelijke veroordeling wegens een
misdrijf kan nog voor een onvcrwacht probleem zorgen. Met name in het economisch
en milieustrafrecht hangt het vaak van het opzet van de verdachte af of er sprake is
*** HR 7 januari l<*>2. D O 1<*>2. 157.
*•* MR 4 nili 2000. V7 2000. 581. In dit geval oordcelde dc hogc raad in r.o. 5 dat de bcslissing van net hof
gelcl op hot \crhandcldc tcr /illing, waaruit blijkt dat do gcluigc. ondanks dc umstandighcid dat hij onherroepolijk veroordocld i.\. con vcrschoningsrechi wordt toegekend omdat hij /ich/clf (opnieuw) zou kunncn
belasten, niet onbogrijpclijk was IX- gctuige had \crklaard te hchben gchandeld in \crdo\cndc middelen
en duarvoor te /ijn \eroordeeld. A. Minkenhof. /V Vf./or/«in<fcc .v/nirtywi/frmj:. bewertet door J.M. Reijn\jes. Dcvcntcr .002. p. 252. trekt onder andere nil dit arrest ten onrechte de conclusic dat het \erschoningsrecht ex art. 2I*> \ en alt AHIHI het ge\;iar /ich heert gerealiseerd en betn>kkenc (onherroepelijk) is
veroordeeld. ViHmitga;ind ;ian dit arrest had de HR al toekenning van het nemtvtcncturvcrschoningsrecht
in stand gelaten na een niet onherroepelijke veroordeling (MR 2"» juni l**>3. .\7 1«J*4. 77).
^ l)ut Mantlpunt werd mgenonK-n din>r Ali Haak hij HR 5 fehmari l>>80. \ J 1980. 322 en AG Meijers bij
UK 24 juni IWJ..V.M4*!. 77.

162

Hoofdsruk 3

van een misdrijf of een overtreding.**' Als een dergelijk misdrijf aan de orde is zou
de rechter dus tegen de getuige kunnen zeggen dat over alles moot worden verklaard,
behalve over het opzet van de betrokkene. Dat zou tekort doen aan de bcdoeling van
het nemo-teneturverschoningsrecht. Door over de overtreding te verklären ontstaat
immers ook het gevaar van een veroordeling wegens misdrijf. want het opzet kan
eventueel op andere wijze worden bewezen.
Hiervoor is al opgemerkt dat de wetgever de gevallen waarin een beroep op
dit verschoningsrecht kan worden gedaan, welbewust heeft beperkt, zodat er geen
plaats is voor een ruime uitleg. Eien poging om een ruime uitleg via het FG-reeht te
bewerkstelligen is mislukt, doordat het Hof van Justitie van de luiropese Gemeenschappen het nationale procesrecht respecteert en conflicten met het gemcenschupsrecht oplost door het in een nationale procedure verkregen materiaal onbruikbaar le
achten binnen de EG-verhoudingcn.**
Zolang er sprake is van een welbewuste keuze valt daannee wellicht te leven,
hoewel het eigenlijk niet te verdedigen is dat in strafzaken. waarin de waarheidsvinding van zo groot belang moet zijn, het nemo-teneturverschoningsrecht ook voor
overtredingen kan worden ingerocpen, terwijl dat in civiele zaken niet kan. Maar er
zijn meer vraagtekens te plaatsen bij de door de wetgever gemaaktc keu/.es. In 1997
werd het ontwerp van de Wet Transportongevallenraad bij de llde Kainer ingediend.
Het wetsontwerp voorziet in het in het leven roepen van een instantie die onderzoek
moet verrichten naar transportongevallen met het oog op ter voorkoming van dergelijke ongevallen te geven aanbevelingen. Deze instantie kent voor iedere transportsector (lucht, water, spoor en weg) een kamer, die het feitelijke onderzoek verricht.
De onderzoekskamer heeft vergaande bevoegdheden en kan onder meer getuigen en
deskundigen onder ede horen. Het rapport van de kamer is niet openbaar, het eindrapport van de bedoelde instantie wel.
Art. 52 lid 4 van het ontwerp""* voorzag in een verschoningsrecht voor de
door de onderzoekskamer te horen getuigen, waarbij enerzijds werd aangesloten bij
de artt. 218 en 219 Sv en anderzijds bij art. 191 lid 2 sub a Rv. Kamerlid van Waning
(D66) diende een amendement in, waarbij werd voorgesteld de tekst van art. 219 Sv
over te nemen, maar daaraan toe te voegen de woorden "of een nadelige civielrechtelijke uitspraak" omdat "ook wat civielrechtelijke gedingen betreft, iemand geen voor
hemzelf nadelige verklaring behoeft af te leggen."^" De Minister van Verkeer en
Waterstaat verzette zieh aanvankelijk hiertegen op de grond dat de externe onbruikbaarheid van de bevindingen van de onderzoekskamer al toereikend moest zijn."'
Dat overtuigt natuurlijk niet wanneer het wetsvoorstel al in een vergelijkbaar maar
beperkter verschoningsrecht voorziet, zodat de minister uiteindelijk door de knieön
gaat en het amendement met algemene stemmen wordt aangenomen."" De kamer
morrelt ook nog wat aan andere onderdelen van het wetsvoorstel, waardoor het
" ' Vgl. art. 2 lid 1 Wet op de economische delicten.
*• HvJEG 10 november 1993. A>7 1994, 256.
** Kumers/ufcfcen // 1996-1997. 25332, nr. 2.
"° Kamerttu/bten // 1997-1998, 25332, nr. 14, later aangepast tot Afajnerxru/bte/i // 1997-1998, 25332, nr.
24.
" ' //amfe/mgen // 1997-1998, p. 4472.
' " //a/!<fe//ngen // 1997-1998. p. 4769.
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amendement uiteindelijk terecht komt in art. 54 lid 4 van Wet Raad voor de Transportveiligheid."'
Elven aannemend dat de kamer de strekking van het amendement begreep"\
dan wordt toch zonder met de ogen te knipperen een forse stap gezet in de richting
van uitbreiding van het nemo-teneturverschoningsrecht. Want als civielrechtelijke
belangen van getuigen en nun familieleden zwaarder wegen dan het onderzoek naar
de toedracht van een ongeval in de transportwereld, waarom zou dat dan niet gelden
in een strafzaakje of een civiel zaakje, waarvan immers in het algemeen kan worden
gezegd dat slechts bij zeer hoge uitzondering even grote belangen - financieel en
emotioneel - op het spei staan als bij de hier bedoelde ongevallen. De wetgever zou
zieh in dit opzicht wel eens mögen bezinnen.
J.3.6 7be/.ri>i#.vtr;fer;um
Het zal voor de rechter moeilijk zijn om een beroep op art. 165 lid 3 Rv ten
gronde te toetsen, omdat evenals bij art. 165 lid 2 sub b Rv het geval zal blijken te
zijn, die volledigc toctsing alleen mogelijk is indien - bij een terecht beroep op het
verschoningsrecht feiten bekend worden gemaakt die niet bekendgemaakt hoeven
te worden. In het geval van het professionele verschoningsrecht heeft dit probleem
erkenning gevonden in de terughoudende wijze van toetsing die de hoge raad heeft
voorgeschrcven (zie par. 3.4.7).
In het onderhavige geval zal de toetsing noodzakelijkerwijs op dezelfde wijze
plants moctcn vinden. Met beroep op dit verschoningsrecht kan dus pas worden verworpen wannecr niet aan redelijke twijfel onderhevig is dat door te antwoorden op de
desbetreffende vraag er geen gevaar onstaat voor een strafrechtelijke veroordeling
terzake van een misdrijf. " Die bij de huidige inrichting van het civiele proces uit
nood/aak geboren tenighoudendheid kan in het geval van het professionele verschoningsrecht nog enigszins worden gerechtvaardigd door het vertrouwen dat gesteld
mag worden in de integriteit van de desbetreffende beroepsgroepen en het feit dat het
doorgaans zal gaan om feiten, die niet mo^e/i worden medegedeeld. Die rechtvaardiging ontbreekt in dit geval, wat de hiervoor in par. 3.3.1 al ter sprake gebrachte weerstand bij de Ude Kamer grotendeels verklaart.
De wetgever had daarom kunnen overwegen art. 165 lid 2 sub a Rv te modelleren naar art. 24 Wet op de parlementaire enquete door te bepalen dat de af te leggen
verklaring in andere zaken dan die waarin de verklaring is afgelegd, niet op enige
wijze mag worden gebruikt. Die weg is al gevolgd in art. 151c lid 9 Provinciewet
resp. 155c lid 9 Gemeentewet ten aanzien van verklaringen afgelegd ten overstaan
van een onderzoekscommissie van Provinciale Staten resp. de gemeenteraad. Dat
sluit ook meer aan bij de benadering van het Europese Hof voor de Rechten van de
' " Stbl. I<W8, 466, behoudens voor ondcrzock naar ongevallen in en incidenten met een zeeschip in werking getrvden op I iuli 1**W(KH 2J juni I * » . Stbl. 262).
' ' Daar kan ;uin getwijl'cld worden als de indiener /elf toelichtend opmerkt dal "het betraft (...) een versehoningsrecht tcr \crmijding \an het risieo van een civiclrcchlelijk geding" (//unJr/i>?j>CTi // 1997-1998,
p. 4457). want daar gaat het helcmaal met over. Na een ongeval met hijvoorbceld een trein oleen vliegtuig
komen die ei\iclrcchtelijke gedingen er echt wel. Sterker nog. met verschoningsrecht heb je mecr kans op
gedingen dan /oiuler.
'"' Naar 11K 1 m.urt 198S. AW 1986. 173 (Nolans Maas).
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Mens dat een spreekplicht niet onverenigbaar acht met het recht om geen bewijs tegen zichzelf te hoeven leveren, zolang de verkregen informatie maar nict voor strafrechtelijke doeleinden tegen de betrokkene wordt gebruikt.^'" Overigens moot er dan
wel op vertrouwd kunnen worden dat het Openbaar Ministerie naar de letter en geest
van een dergelijke bepaling handelt, en dat is maar de vraag/ ' De rege I ing van an.
24 WPE Staat daarom ter discussie."*
i.i.
In par. 3.2.6 is al ter sprake gekomen dat voor het faillisscmentsverhoor van
art. 66 en 223b F geen regeling van het nemo-teneturverschoningsrecht in de wet was
opgenomen. De hoge raad heeft toen de regeling van art. 165 lid 3 Rv met huid en
haar overgebracht naar het faillissementsverhoor. dus inclusief de bloed- en aanverwanten in de derde graad van de zijlijn.*'"' In de door de hoge raad gevolgdc rcdenering zijn twee cruciale stappen te onderscheiden. In de eerste plaats de constatcring
dat uit niets blijkt dat de wetgever het verschoningsrecht in art. 66 I- uitputtend hecft
willen regelen, en in de tweede plaats dat uit de bij de vaststelling van art. 165 lid 3
Rv gemaakte afweging volgt dat die in het kader van het taillissemcntsvcrhoor allccn
maar op dezelfde manier kan uitvallen.
Wat de eerste stap betreft is de hoge raad al gauw tevreden. Het komt erop
neer dat een wetgever die niet uitdrukkelijk aangeeft iets uitputtend te hebben geregeld, in de schoenen mag worden geschoven dat niet te hebben gewild. Dat is juridisch gezien een onjuist uitgangspunt, maar de hoge raad ziet de verhouding
wetgever-rechter wel vaker anders dan in de boeken Staat. De facto betekent dit wel
dat in iedere regeling met betrekking tot het horen van getuigen het nemoteneturverschoningsrecht naar binnen kan worden gesmokkeld. Dat is alleen anders
wanneer de wetgever uitdrukkelijk heeft verklaard dat niet te hebben gewild, maar
dat zal toch wel niet snel gebeuren. De tweede stap zal niet snel problemen opleveren, want boven de waarheid in rechte gaat niet veel.
Daarmee is het nemo-teneturverschoningsrecht een beginsel geworden waarmee ongewenste gaatjes in wettelijke regelingen kunnen worden gevuld. Op zichzelf
is er geen reden om daarmee ontevreden te zijn. De enige vraag die nog moet worden
beantwoord is dan of aansluiting moet worden gezocht bij de beperkte regeling van
art. 165 lid 3 Rv, de iets ruimere van art. 219 Sv of zelfs de zeer ruime van art. 54 lid
4 van de Wet Raad voor de Transportveiligheid. Dat zal afhangen van de aard de
regeling waarin de leemte zieh voordoet. In het geval van het faillissementsverhoor
koos de hoge raad voor art. 165 lid 3 Rv, maar in par. 3.2.6 is al aangetoond dat dit
objectief gezien geen sterke keus was, ook al wordt die wel ondersteund door een
wetgever die eerder al de verkeerde richting was opgedreven. M.i. had aansluiting bij
"' EHRM 17 december 1996. A7 1997.699 (Saunders tegen Verenigd Koninkrijk).
'" Dat zeg ik niet. maar Hof van Discipline 10 juni 1987. /IfAwa/enAW 1988, 251: Op door een lid van
het Openbaar Ministerie toegezegde vertrouwelijkheid mag een advocaat niet vertrouwen. Als hij dat toch
doet. heeft hij tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandelt).
*™ J.M. Polak. 'De Wet op de Parlementaire Enquete onder de loep!\ .V7B 2004, p. 579-580, bericht van
een op 26 januari 2004 gehouden symposium over de WPE, waar zowel de preadviscur als een inlcidcr
bepleitten art. 24 WPE te vervangen door een zwijgrecht (bedoeld zal zijn: verschoningsrecht).
"" HR 11 februari 1994, M/ 1994, 336.
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art. 219 Sv meer voor de hand gelegen. In belastingzaken is onder vigeur van de Wet
administratieve rechtspraak belastingzaken wel eens uitgesproken dat een getuige
niet lean worden verplicht zichzelf "strafrechtelijk in de problemen te brengen" zonder dat bij een bepaalde wettelijke regeling aansluiting werd gezocht."*"
Overigens hocft een wettelijke regeling op het punt van het nemoteneturverschoningsrecht geen lacune te bevatten, ook al lijkt dat op het eerste gezicht wcl zo te zijn. Wie bijvoorbeeld meent dat de Wet op de parlementaire enquete
op dit punt een steek laat vaHen™' ziel over het hoofd dat terzake een regeling is getroffen in art. 24 (zie par. 3.3.6, slot). Een gelijksoortige vergissing kan worden gemaakt bij het beoordelen van de procedure voor de grondkamer en de centrale
grondkamer, voorzien in de artt. 95 e.v. van de Pachtwet. Art. 101 resp. 107 lid 6
Pachtwet verklaart op het getuigenverhoor de artt. 164, 171 tot en met 173, 177 en
179 Rv van overeenkomstige toepassing. Het lijkt erop dat het nemoteneturverschoningsrecht is overgeslagen, maar dat is maar schijn, want doordat ook
niet wordt verwezen naar art. 165 lid 1 Rv bestaat er bij de grondkamer geen getuigplicht en kan het door het verschoningsrecht opgeloste dilemma zieh dus niet voordocn.

3.4 Met professionele vcrschoningsrccht
Deze paragraaf behandelt het professionele verschoningsrecht bedoeld in art.
165 lid 2 sub b Rv. De algemene kenmerken van dit verschoningsrecht worden eerst
geVnventariscerd, waama tot slot wordt nagegaan welke beroepsbeoefenaars al dan
niet dit verschoningsrecht kunncn inroepen. De geheimhoudingsplichtigen die aan
een bij/ondere regeling het verschoningsrecht kunnen ontlenen, worden in de volgendc paragraaf (3.5) besproken.
3.4, / /V vir/K>/«//>j|: m.v.vi-M /;rt civie/e/7rq/fe»f'one/e vervcAon;>7j?.vrec/if ew tfe o/irw//tin W
/ / /
Uil de historische weergave in hoofdstuk 2 is gebleken dat het professionele
verschoningsrecht in civiele en strafzaken ongeveer dezelfde marsroute heeft gevolgd. Do bepalingen leken van het begin af aan sterk op elkaar, terwijl de erin aangebrachtc wij/.igingen telkens neutraal bleken ten opzichte van de door de rechters
over het verschoningsrecht genomen beslissingen. De subtiele verschillen in formulering die geleidelijk aan ontstonden, waren immers nooit redengevend voor een beslissing over omvang of toepasselijkheid van het verschoningsrecht.
Met ligt dan ook voor de hand dat men zieh afvroeg of de civielrechtelijke
bepalingen enerzijds (destijds art. 1946 BW, vervolgens art. 191 Rv en nu art. 165
Rv) en de strafrechtclijke bepalingen anderzijds (destijds art. 188 en 189 Sv, vervolgens art. lt>2 en 163 Sv en nu art. 217 t m 219 Sv) dezelfde inhoud hadden, of dat er
inogelijkerwijs op enig moment een scheiding der geesten zou kunnen ontstaan. Het
belang van de kwestie schuilt uiteraard vooral daarin. dat uitgemaakt moet kunnen
"° Hot"in IIR 1.1 »klohcr !>**>. ( V I<*N. 56.8.
*" K. Jürgens, '/ijn parlcincnlairc cnqucics taboc?', Ai/B 1977, p. 30.
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worden of een uitspraak over het strafrechtelijke verschoningsrecht ook gevolgen
heeft voor civiele zaken en vice versa.
Het is duidelijk dat de wetgever aanvankelijk een zelfde regeling wilde voor
het strafrecht als al was vastgesteld voor het civiele recht.'*" Strikt gcnoincn is
daarmee de prioriteit van het civiele recht gegeven: het strafrecht beoogt slechts
daarbij aan te sluiten. Men pleegt dit echter zo op te vatten. dat de wetgever hcoogde
beide regelingen gelijk op te laten lopen/*' De wetgever heett or nooit expliciet blijk
van gegeven op dit punt van gedachten te zijn veranderd. Verbürg laut zien dat een
dergelijke bedoeling ook niet impliciet in de verschillende wetswij/igingen besloten
ligt/" Dat is door de wijzigingen van 1988 en 2002 niet anders komen tc liggen.
omdat uit de wetsgeschiedenis niet blijkt van een bedoeling in het civiele procesrecht
een wijziging ten opzichte van het strafprocesrecht aan te brengen."'
Over de vraag of op inhoudelijke gronden moet worden aangenomen dat de
civielrechtelijke jurisprudentie toch zijn eigen weg kan of mag gaan, is veel gedacht
en geschreven. De argumentatie is altijd weer terug te voeren op de waardering van
het belang dat in civiel respectievelijk strafrecht aan de waarheidsvinding wordt toegekend, hetzij door wetgeving en rechtspraak. hetzij door de autcur, hetzij door alledrie. In dat kader passeert dan desnoods het hele procesrecht de revue, variCrcnd van
de regeis omtrent de bewijslevering tot en met de bedoeling en achtergronden van het
civiele en strafproces. Desondanks bleven de meningen verdeeld; de een concludeert
tot eenheid, de ander tot loskoppeling.™''
De discussie is echter achterhaald'*", doordat de hoge raad in het Notaris
Maasarrest^* het professionele verschoningsrecht heeft verheven tot een rechtsbeginsel, waarop onafhankelijk van een wettelijke regeling een beroep kan worden gedaan.
In de literatuur was dit al eerder verdedigd™'', maar door de beslissing van de hoge
raad werd het juridische werkelijkheid™". De bewuste notaris werd door de rechtercommissaris in een surseance gehoord op de voet van art. 223b Faillissementswet.

""Ziepar. 2.1.1.
58]
5t4

VERBURG 1975, p. 35. laatste alinea. Een non sequitur, dat wel.
VERBURG 1975, p. 36-41.

' " De enige passage die aan het professionele verschoningsrecht is gewijd, is te vinden op p. 16 van de
MvT, ATcifnersruibte/i // 1969-1970, 10377, nr. 3. De regeling in het strafprocesrecht wordt daarbij niet aan
de orde gesteld.
** H.W.C.J. de Jong. 'Het ambtsgeheim van den candidaat-notaris', »7WÄ 3043 (1928), p. 305: loskoppeling; STOKVIS 1932. p. 381: eenheid; BOSCH VAN OUD-AMELISWEERD 1935, p. 118: eenheid; M.P.
Vrij. "Moet de journalist zieh mögen verschonen van het getuigen in rechten?'. yV7Ä 1953, p. 62: eenheid;
HAZEWINKEL-SURINGA 1959, p. 12-13: eenheid (impliciet); Remmelink in zijn conclusic bij IIR 26
april 1968, Atf 1968. 305: loskoppeling; VERBURG 1975, p. 41-48: eenheid; LANGEMEIJER 1975, p.
497: eenheid; KORTHALS ALTES 1990, p. 137-139: loskoppeling (impliciet); VAN DOMBURG 1994,
p. 24: eenheid; WISSELINK 1997, p. 33: eenheid. In de rechtspraak overwoog Rb Leeuwarden 27 September 1984. JV./ 1985, 765, expliciet dat het civielrechtelijke verschoningsrecht ruimer is dan het strafrechtelijke. Volgens Rb Maastricht 26 januari 1940. /VV 1940, 156. is er daarentegen geen verschil.
Dat is althans mijn op onderstaande gronden gebaseerde mening, maar de cerlijkhcid gebiedt te /.eggen
dat sommigen ook na 1 maart 1985 nog op hetzelfde thema blijven voortborduren: LEUTEN 1986, p. 707;
VRANKEN 1987. p. 188. Zie verder de hiervoor al genoemde literatuur van na 1985.
' " H R 1 maart 1985. A7 1986, 173.
* LANGEMEIJER 1956. p. 1-2.
"° Dat de HR daarvoor ook al eenheid zag wordt wel afgeleid uit HR 26 april 1968. M/ 1968, 305. Zie
VERBURG 1975. p. 45, en LANGEMEIJER 1975, p. 497.
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Deze hiervoor al besproken bepaling'" laat op het oog enige steken vallen. De wetgever hccft op hct horen van getuigen in een surseance een aantal bepalingen uit het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, betrekking hebbend op het getuigenverhoor, van overeenkomstige toepassing verklaard en heeft zelfs in het derde lid een
afzonderlijke regeling getroffen voor het verschoningsrecht van verwanten, maar
hccft vcrzuimd iets tc doen met het professionele verschoningsrecht. Hoe dat zo gekomcn is, is in par. 3.2.6 besproken. In cassatie wordt door de bewindvoerders aangevoerd dat door het Hof ten onrechte het beroep van de notaris op het
verschoningsrecht is gehonoreerd, omdat hem dat in een procedure als deze, waarop
het toenmalige art. 1946 lid 2 sub 3° BW niet van toepassing was, niet zou toekomen.
De hoge raad ovcrweegt:
Te dien aan/icn moet worden vooropgesteld dat, naar in cassatie terecht onbestreden is
gebieven, dc notaris bchoort tot dc bepcrkte grocp van personen die uit hoofde van de
aard van liun mautschappelijke functie verplicht zijn tot geheimhouding van al hetgeen
him in him hocdunighcid wordt toevertrouwd, en aan wie in verband daarmede tevens
hct recht toekoinl /ich tc dien aan/.ien ook ten overstaan van de rechter van het afleggen vun gelingen is te verschonen. De grondslag van dit verschoningsrecht moet worden gc/.ocht in een in Nederland geldend algemeen rechtsbcginsel dat meebrengt dat
bij /odanige vertrouwenspersonen het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aun het licht komt. moet wijken voor het maatschappelijk belang dat een ieder zieh
vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene om bijstand en advies tot hen moet kunnen wenden. Dit beginsel vindt onder meer erkenning voor het
burgerlijk recht in art. 1946 lid 2 aanhefen onder 3e BW, voor het strafrecht in art. 218
Sv en voor het belaslingrecht in de art. 53 Algemene Wet inzake rijksbclastingcn en 15
lid 3 aanhefen onder b Wet administratieve rechtspraak belastingzaken. (...)
I let gant in deze zaak om een verhoor als bedoeld in art. 223b Fw in de surseance van
drie vennootschappen behorende tot het Ogem-concem (...)
3.2 Ondcrdccl I van het eerste middcl betoogt dat de notaris zieh niet kan beroepen op
een verschoningsrecht, nu art. 223b Fw te zijncn aan/.ien geen uitzondering op de getuigplicht bevat en art. 1*>46 lid 2 aanhefen onder 3e BW te dezen niet van toepassing
is. Met onderdeel fault reeds omdat het miskent dat het verschoningsrecht op het onder
3.1 bedoelde algemene rechtsbcginsel berust, zodat voor een beroep daarop toepasselijkheid van art. 1^46 BW niet is vereist, en dat noch in de tekst van art. 223b Fw noch
in de wctsgcschicdcnis steun is te vinden vwir de Stelling dat deze bcpaling de strekking /on hebben voor wat het daar bedoelde verhoor betreft het verschoningsrecht van
degenen die uit hoofde van hun beroep of ambt tot geheimhouding verplicht zijn, buiten werking te stellen.
Rechtstheoretisch gezien is het een ferme beslissing"*. Voorzover ik heb
kunnen nagaan was het de eerste keer dat de hoge raad tot de slotsom kwam dat een
individuccl recht rechtstreeks - dus anders dan via de uitleg van een bepaling - ontleend kan worden aan een rechtsbeginsel, ook al is dat beginsel niet geconcretiseerd

*! Par. 3.2.6.
'*" Een andere uitwcg was cr overigens denkclijk nicl. Iliervoor is in par. 3.2.6 al aangegesen dal de HR
ten onrechte niet heeft ge/ien, dat de rvgeling \an hcl Wctbock van StratVordering kon worden ingelezen.
In /o'n siluatie /il je tlink in de prohlemen als je hct protessionele \crschoningsrcchl wilt redden. VERSTI-XiKN l"*27-2 pivbeerde voor dit g o a l via de de geheimhoudingsplicht van art. 272 Sr een oplossing te
construeren. maar kwam daar niet uit.
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in een wettelijke bepaling. Daama is alleen nog HR 12 novembcr 1993, M/ 1995, 42
gevolgd. Het bezwaar tegen dergelijke beslissingen is dal niemand nicer met zekerheid kan weten wat de inhoud van het rechtsbeginsel is, want je kunt het nergens
nalezen. Het recht wordt zo een beetje het exclusieve domein - de knollentuin - van
de hoge raad*"\ De gevolgen zijn aanzienlijk:
a) Omdat het professionele verschoningsrecht uiteindelijk herust op een algemeen rechtsbeginsel, is dit voor alle rechtsgebieden gelijk. Anders zou het beginsel
immers niet algemeen zijn. Dit is kort na het Notaris Maasarrest bevestigd in HR 14
juni 1985, A7 1986, 175. in welk arrest de hoge raad in een civiele zaak voor het uitsluiten van de registeraccountant van het verschoningsarrest ook wat de motivering
betrof verwees naar een strafzaak. waarin dezelfde beslissing al was genomen.'"
b) De verschillen tussen de wettelijke bepalingen, voor zover deze het terrein
betreden dat door het algemene rechtsbeginsel wordt bestreken. zijn dus in principe
niet relevant. Anders zou immers de algemeenheid van het rechtsbeginsel weer geweld worden aangedaan.
c) Om de inhoud van het professionele verschoningsrecht te bepalen zal in
principe bij het algemene rechtsbeginsel en niet bij de wettelijke regcling te rade
moeten worden gegaan.
d) Rechterlijke uitspraken over het algemene rechtsbeginsel betreffen ipso
facto alle procedures waarin getuigen worden gehoord, zodat niet van belang is in
welk kader de uitspraak is gedaan.
e) Het algemene rechtsbeginsel verliest slechts zijn werking, indien in een
wettelijke regeling uitdrukkelijk wordt bepaald of bij de totstandkoming daarvan
uitdrukkelijk wordt overwogen, dat het in het algemene beginsel verankerde professionele verschoningsrecht in dat geval niet of slechts in beperkte mate geldt. De
laatste alinea van het hiervoor geciteerde gedeelte van het Notaris Maasarrest brengt
dat tot uitdrukking.
Je zou kunnen zeggen dat de wetgever deze consequenties aanvaardt, want
enige activiteit van die zijde heeft deze uitspraak niet tot gevolg gehad. De artt. 66 F,
de pendant voor het faillissement, en 223b F liggen er een kleine 20 jaar na Notaris
Maas nog steeds even onvoltooid bij. Dat geldt ook voor art. 35 Schepenwet, dat dezelfde lacune kent.''" De wetgever onderschrijft kennelijk dat zijn arbeid gemist kan
worden als het om het professionele verschoningsrecht gaat. De wetgever kan ook
eigenlijk weinig anders, want van de jurisprudence van de hoge raad kan al vanaf
1913 niet meer worden gezegd, dat die zijn grondslag vindt in de tekst van de wettelijke regeling/*' De wetgever mag wikken, de hoge raad beschikt.
Overigens zij op deze plaats alvast benadrukt dat het Notaris Maasarrest alleen betrekking heeft op het professionele verschoningsrecht, zoals dat in art. 165 Rv
uitdrukking heeft gevonden. Hieronder zal nog blijken dat er vele regelingen bestaan
De annotator bij het Notaris Maasarrest (WHH) vindt het geloof ik de gewoonsle zaak van de wereld.
Hij wijst er alleen op dat het in Duitsland anders is. en dat de HR daarom gesproken zal hebben van een in
Afafer/a/tt/geldend algemeen rechtsbeginsel. Vreemd hoor.
"* HR 25 Oktober 1983, M/ 1984. 132.
** Voor art 101 Pachtwet ligt het subtieler, zie par. 3.2.7.
"* Zie par. 2.2.4 naar aanleiding van het Liefdehuis-arrest (HR 21 april 1913, M/ 1913,958).

169

VERSCHONINGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIVIELE ZAKEN

die als uitvloeisel hebben dat de betrokkene zieh in sommige gevallen kan verschonen. In al die gevallen is daarvoor een afzonderlijke wettelijke bepaling nodig, waarom hier wordt gesproken van het lex-specialisverschoningsrecht. Die afzonderlijke
regelingen hebben met het hier bedoelde rechtsbeginsel niets van doen.
Het ligt ingewikkelder, wanneer een wettelijke regeling anders dan door voor
het getuigenverhoor direct aan te sluiten bij art. 165 lid 2 sub b Rv of art. 218 Sv*"
het verschoningsrecht in het leven roept voor in algemene bewoordingen aangeduide
beroepsbeoefenaars, die geheel often dele ook onder het bereik van het hier bedoelde
algemene rechtsbeginsel vallen. Het gaat om: art. 19 lid 4 Wet nationale ombudsman;
art. 169 lid 3 Provinciewet; art. 54 lid 3 Wet Raad voor de Transportveiligheid; art.
29 lid 6 Wet toe/icht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf; art. 56 lid 6 Wet toezicht
vcr/.ekeringsbedrijf 1993; art. 21 lid 6 Pensioen- en spaarfondsenwet; art. 19 lid 6
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling; en art. 32 lid
6 Wet op de justitiele documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag. ""* In
dezc bepalingen wordt het verschoningsrecht telkens toegekend aan personen met
een "ambts- of bcroepsgeheim." Art. 74 lid 7 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienstcn 2002 kent een gelijke bepaling, maar voegt daar nog aan toe dat het verschoningsrecht alleen gcldt voor zover het "inlichtingen betreft waarvan de
wetenschap aan hem als /odanig is toevertrouwd."
Zoals uit het hiervoor onder e) gestelde volgt zal voor elk van deze gevallen
iif/onderlijk moeten worden uitgemaakt of de wetgever een regeling heeft willen
treffen die de grenzen ruinier ol enger trekt dan uit het "in Nederland geldende algemene rechtsbeginsel" volgt. Die vraag gaat op zichzelf het bestek van deze Studie te
huiten, maar een enkcl woord kan daaraan wel worden gewijd. AI eerder is geconstateerd dat de wetgever in de loop der jaren nogal slordig met het verschoningsrecht is
omgesprongen. lir mag dan ook niet te snel worden aangenomen dat met een bepaalde formulcring bewust afwijking van het geldende recht is beoogd. Er kan daarom
veilig vanuit worden gegaan dat, ten/.ij de wetgever tijdens de parlementaire behandeling uitdrukkelijk is ingegaan op de implicates van het Notaris Maasarrest, in al de
hiervoor genoemde gevallen niet meer beoogd is dan het al geldende rechtsbeginsel
vast te loggen in de wet.
" ' I )ic dircete aansluting is wel te \ iiulen in: art. 11 Wet op de parlcmcntairc enquete; art. 18 lid I Rijksoctooiwot (ook al is do verwij/ing naar art. 191 Rv per 1 januari 2002 niet aangepast); art. II lid 2 Wet ministerieic \oramwoordelijkheid; art. 14 lid 3 /aai/aad- en plantgoedwct: art. 151e lid 3 Provinciewet; art
155c lid 2 (iemeentewet; art 13 lid 3 Marineseheepsongevallenwet; art. l*> lid 6 Wet buitengewone bevoegdhcilen hurgcrlijk gc/;ig. art. 45 lid ft Oorlogswet voor Nedcrland (nog niet in werking getreden); art.
33 lid ft Wel op dc uilocfcning van de diergeneeskunde I>WO; art. 49 lid •) Advocatenwet; art. 65 lid 4 Wet
mililair uichtrcchl; art. 43 lid h Wet op de Registeraccountants; art. 42 lid 5 Gerechlsdeurwaarderswet; art.
41 lid ft l.oodsemvel; art. ft8 lid 5 Wet op de beroepen in de individucle ge/ondheidszorg (Wel BKi): art.
65 lid ft Wet op de Aeeountants-administraticconsulenten; art. 23/ lid 4 Rijksoctrooiwet 1995; art. 46 lid 5
Wet op de Walersnoodschadc 1153; art. 102 lid 4 Wet op het notarisambt; art. 11 lid 4 Wet tuchtrechtsprauk Ivdrijfsorganisatic; art. 45 lid 2 Trihunaalbcsluit; art. 51 lid 2 Uitvoeringswet Internationaal Strafhol; art. I Hcsluit buitongewonc rechtspleging ()ok in bepalingen die nicl zien op het allcggcn van ccn
verklaring als geluigc maar bv. op het geven van inlichtingen. wordt direct (zoals art 27 lid 7 Wet Adminislratielrechtelijke haiulhav ing vcrkccrsvoorschrittcn) ol" indirect (zoals art. 19 lid 2 Algemene wet gelijke hchaiulcling) \er\\e/en na.ir art. 218 Sv of art I65 lid 2 sub b Rv. Omdat die bepalingen niet zien op
het gctuigcnveihoor /ijn de/e mel in de/e opsomming opgenomen.
*** IXx>r imvorkingtrcding van dc Wet justitiifle gegevens per I april 2004 (Stbl. 2004. I29), is dcze laatsle
bepaling per die datum komen te ver\ alien
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De positie van de vertrouwenspersonen komt ook terug in bepalingen die niet
zien op het getuigenverhoor. maar op andere dwangmiddelen waardoor de verplichting kan ontstaan inlichtingen te verstrekken of te gedogen dat de overheid /ich daarvan meester maakt. Erkenning van de positie van de vertrouwenspersonen brengt dan
met zieh dat terzake een regeling wordt getroffen. Een dergelijke regeling is te vinden in bepalingen als art. 98 Sv en art. 63 Invorderingswet 1990. Indien de wetgever
zelf het verband al legt - zoals in het geval van eerstgenoemde bepaling - is het duidelijk dat beslissingen met betrekking tot zo'n bepaling van belang kunnen /ijn voor
het professionele verschoningsrecht. In overeenstemming met het door dc hoge rand
gepostuleerde in Nederland algemeen geldende rechtsbeginsel bestaat er evenwel een
tendens om ook in andere gevallen de beslissingen gelijk te laten lopen. Art. 63 Invorderingswet 1990 en art. 53a AWR bijvoorbeeld kennen een volledig eigen regeling *". maar bij de uitwerking daarvan sluit de hoge raad naadloos aan op de
verschoningsrechtelijke jurisprudence.*"" Daamaast bewijst het beginscl van het Notaris Maasarrest goede diensten in die gevallen waarin de wetgever ten onrechte niet
heeft voor/ien, zoals de mogelijkheid van inbeslagneming van vertrouwelijke correspondentie tussen advocaat en client die elders dan bij de advoeaat wordt aangctroffen.*°' Die jurisprudentie is dus ook van belang voor het professioneel
verschoningsrecht in civiele zaken.

Nadenken over het professionele verschoningsrecht brengt de denker al snel
bij de geheimhoudingsplicht. Dat ligt ook voor de hand als naar de tekst van art. 165
lid 2 sub b Rv wordt gekeken, die immers luidt:
Van [de verplichting tot het afleggen van getuigenis] kunnen zieh verschonen zij die
tot geheimhouding verplicht zijn uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking omtrent hetgeen hun in die hoedanigheid is toevertrouwd.
De formulering van "het in Nederland geldende algemene rechtsbeginsel"
door de hoge raad sluit hierop aan waar gesproken wordt "van de beperkte groep van
personen die uit hoofde van de aard van hun maatschappelijke functie verplicht zijn
tot geheimhouding van al hetgeen hun in hun hoedanigheid wordt toevertrouwd, en
aan wie in verband daarmede tevens het recht toekomt zieh te dien aanzien ook ten
De bepalingen gaan terug op art. 6 lid 2 Wet vervanging fiscaal noodrecht en kent een eigen - strikt
limitatieve - opsomming van de beroepsgroepen die hun geheimhoudingsplicht kunnen inroepen ter afwering van een vordering tot het verstrekken van inlichtingen en het afgeven van stukken van de zijde van de
ontvanger. Deze opsomming is tot stand gekomen op basis van een specifieke afweging, die niets met het
verschoningsrecht te maken heeft: "In deze gevallen is het van belang, dat de zaken geheim worden gehouden. zo groot. dat daarvoor het belang van de schatkist moet wijken" (/ftfrnersVi/AAen // 1950-1951,
1957. nr. 3 (MvT), p. 5. Of dat teruggaat op bescherming van de persoonlijkc Icvenssfcer (M. Hmbregt,
'Verschoningsrecht in fiscalibus'. in: WS o'er AVoeWa/u/en, 25yaar H>e/m«7ia/7/x?///A /»urcau van <fc //«#e
RutiJ. Nijmegen 2003, p. 188) Staat niet vast, maar het belang van een bepaalde beroepsuitoefening heeft
er in ieder geval niet aan ten grondslag gelegen.
*°° Zoals in HR 18 december 1998, A7 2000, 341.
"' HR 19 november 1985. A7 1986, 533.
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overstaan van de rechter van het afleggen van getuigenis te verschonen." In HR 13
april 1984, AC/ 1986, 822, r.o. 3.5, is dan ook, zij het in de context van het lexspecialisverschoningsrecht, expiiciet verwoord dat het bestaan van een geheimhoudingsplicht een voorwaarde is voor het bestaan van het verschoningsrecht.
Dat laat de vraag open of die geheimhoudingsplicht in abstracto verbunden
moet zijn aan het beroep of juist in concreto moet gelden voor datgene waarover de
betrokken gctuige niets wil verklaren. De laatste opvatting is te vinden in VOS 1957,
p. 442, maar valt niet vol te houden. Daartoe zij gewezen op het volgende:
a) Het is vaste rechtspraak**" dat ontslag uit de geheimhoudingsplicht geen
invloed heeft op het bestaan van het verschoningsrecht. De client die niets liever wil
dan dat zijn arts alles verklaart omtrent de behandeling, heeft niet de mogelijkheid
om de getuigplicht te taten herleven. Er is dan geen geheimhoudingsplicht, terwijl het
verschoningsrecht blijft bestaan.''"' De voor de hand liggende hulphypothese dat er
dan wel een geheimhoudingsplicht moet hebben bestaan hangt in de lucht, omdat dit
in geen van de gcvallen waarin de casus zieh voordeed daadwerkelijk aan de orde is
gestcld of nagegaan.
b) In samenhang met het voorgaande kan worden opgemerkt, dat het verschoningsrecht ook bestaat in gevallen waarin er geen geheim meer is. Bij ontslag uit de
geheimhoudingsplicht heeft dc betrokkene vaak precies verteld hoe het zat. Alles is
openbuar gemaakt, er is geen geheim meer, en toch kan de geheimhouder zieh verschonen.
c) De wetstekst is zo geformuleerd dat het gaat om een mogelijkheid, niet om
een verplichting. De geheimhouder kan zieh verschonen, maar is daar kennelijk niet
toe verplicht. Dat zou toch anders geformuleerd moeten zijn, als uitgegaan moest
worden van het bestaan van een geheimhoudingsplicht in concreto. Wie als getuige
spreekt maar ten opzichte van zijn client moet zwijgen overtreedt immers - als aan de
voorwaarden van dat art ike I is voldaan - art. 272 Sr indien van het verschoningsrecht
geen gebruik wordt gemaakt terwijl dat wel kon.'**
d) De nog te bespreken door de rechter aan te leggen toets houdt in dat een
beroep op het verschoningsrecht moet worden gehonoreerd, "zolang de rechter aan
rcdclijke twijfel onderhevig acht of de beantwoording van de vraag naar waarheid zal
kunnen geschieden zonder dat geopenbaard wordt wat verborgen dient te blijven."
Dat betekent dat niet precies hoeft te worden uitgemaakt of er wel een verplichting
tot gehcimhouding in het concrete geval bestaat. maar alleen of dat mogelijk zo is.
Dat laut dus de mogelijkheid open dat er in feite geen verplichting tot geheimhouding
bestaat.
e) De door de hoge raad geaccepteerde uitzonderingen op het civiele verschoningsrecht - kort gezegd: als het gaat om onderhandelingen die min of meer tot een
overeenkoinst hebben geleid""^ - betreffen gevallen. die zonder meer onder de ge-

*"" Zie par. 3.4.6.
*"' VI-RSTFGEN 1028-2. p. 237-238. drai\it dan ook alles om door te belogen, dat door het venallen van
het verschoningsrecht na ontslag uit de geheimhoudingsplicht. moel worden gcconcludccrd dat dat ontslag
slechls onder hepualde omstandighedon gevolgcn heert.
*"* Dit argument loopl vooruit op het tweede deel van deie paragraaf.
•*» Zie par. 3.4.8.2.2.
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heimhoudingsplicht vallcn. Dat een verschoningsgerechtigdc in concreto een geheimhoudingsplicht heeft is dus ook geen voldoende voorwaarde.
Het resultaat van deze benadering is, dat voor de concrete omstandigheden
van het geval een passender plaats kaii worden ingeruimd. L)e eis dat er in concreto
een uit het beroep voortvloeiende geheimhoudingsplicht moet zijn leidt tot utgrenzingen. waar niemand op zit te wachten en die tot niets leiden. Mag de advoeaat aan
zijn vrouw verteilen dat de client van die middag zo'n mooie rooie trui aan had, of
schendt hij dan zijn beroepsgeheim? Alleen als die vraag in zijn algemeenheid bevestigend zou kunnen worden beantwoord, zou er volgens de "theorie van do lUHMi/akelijke voorwaarde in het concrete geval' een beroep op het verschoningsrecht kunnen
worden gedaan. Maar een algemene beantwoording is helemaal niet mogelijk, want
het hangt af van de omstandigheden van het geval. Die kunnen /odanig zijn. dnt de
client inderdaad van de advoeaat mag verpachten dat hij deze in hoedanigheid verworven kennis aan niemand prijsgeeft. Omdat de advoeaat een beroep beeil dat tot
geheimhouding verplicht, hoeft hij daarover ook in rechte geen medcdeling te doen.
zelfs als in het bewuste geval de kleur van de trui van zijn client zonder belang is.
Een ander voorbeeld kan verduidelijken wat dit implieeert. Het C entraal Mcdisch Tuchtcollege moest oordelen over een klacht tegen een arts die uit eigen beweging de Raad voor de Kinderbescherming had geVnformeerd over een door hem
geconstateerde mishandeling van een kind.""' Het CMT achtte geen schending van
het beroepsgeheim aanwezig nu dit een arts "nooit een vrijbrief (geeft) niet te handelen wanneer zijn plicht hem noopt tot het overschrijden van de grenzen die het beroepsgeheim steh." Hij dient te handelen naar "zijn persoonlijk inzicht in de concrete
situatie en zijn eigen opvattingen omtrent ethiek, moraal en samenleving." Dat is een
beslissing die in haar nuances zonder meer kan worden onderschreven, ook al zou
enige objeetivering van de notie "ethiek, moraal en samenleving" wel op zijn plaats
zijn geweest.*'"'' Diezelfde arts zal echter, als hij in rechte wordt gehoord, niettemin aangenomen dat het ging om informatie die hij als behandelend arts had verkregen zonder enig probleem een beroep op het verschoningsrecht kunnen doen.''""
In dit licht moeten ook de zgn. morele dilemma's worden gezien, die altijd
weer in debatten over beroepsgeheim en verschoningsrecht - en zelfs in krimi's waarin de biechtvader de hoofdrol vervult in een ethisch drama en in soaps''"'' - plegen op
*°* CMT 28 September 1972. JV7 1973. 270.
"" Met name arisen moeten zieh realiseren dat het letterlijk gaat om mensenlevens. Vcrgaandc hereidheid
om medewerking te verlenen aan politie en justitie zal ertoe leiden dat patiSnten zieh nie! meer tot de arts
durven te wenden en dat kan fatale gevolgen hebben. 'Het beroepsgeheim van den geneeskundige', ff.
10734. p. 4 (1921). relateert het geval van een verdachte die overleed aan een bloedvergiftiging nadat de
hoofdeommissaris van politie een oproep had doen uitgaan aan alle arisen of iemand zieh met brandwonden had gemeld. Wie nog twijfelt over wat "ethiek, moraal en samenleving" eisen kan nog eens zijn gedachten laten gaan over de door de Duitse bezetter afgekondige Artsenverordening. die het beroepsgeheim
ophief als een zedelijke plicht bekendmaking van het geheim meebracht ter bescherming van een groter
rechtsbelang (W. Schuurmans Stekhoven. 'De vemieuwing van het geneeskundig beroepsgeheim', A/7Ä
1943, p. 173-179).
Deze zelfde 'dichotomie" vormt ook het uilgangspunt van de beslissing in HR 6 maart 1987, jvy 1987.
1016, verderop in deze paragraaf nog te bespreken.
*°* The Bold and the Beautiful: Psychiater Taylor weet dat patient Tony seropositief is maar voelt zieh
zozeer gebonden aan haar beroepsgeheim dat zij de vriendin van Tony, nota bene de zus van haar cchtgenoot Ridge, niet waarschuwt.
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tc duiken. Mag de advocaat die op de hoogte raakt van het voomemen van zijn client
om een al dan niet emstig strafbaar feit te plegen. spreken? En wat moet hij doen als
hem door mededelingen van zijn cliönt duidelijk wordt dat een unschuldige dreigt te
worden veroordeeld? Hele stoere advocaten verklaren dat ze daar nooit iets over zullen zeggcn.''"' Wat minder stoeren twijfelen op zijn minst. Het is een vraag naar de
grenzen van de geheimhoudingsplicht en moet ook als zodanig worden beoordeeld.
[Jet is echter niet een vraag naar de grenzen van het verschoningsrecht.
Een tweede punt betreffende de verhouding tussen het verschoningsrecht en
de geheimhoudingsplicht is dc vraag of die aan het beroep verbunden geheimhoudingsplicht ook met een strafrechtelijke sanctie moet zijn versterkt. Met andere
woorden: kan het alleen maar gaan om geheimhouders waarop art. 272 Sr het oog
hecft?''" Die vraag /al ontkennend moeten worden beantwoord.'''' In de eerste plaats
kan worden gewezen op de in par. 3.6 te bespreken gevallen. Indien de hoge raad die
gevallen - waarin sprake is van een functionele geheimhoudingsplicht en een daaraan
verbunden verschnningsrecht - baseert op het professionele verschoningsrecht, dan
gcldt al dat ecu strafbaarstelling via art. 272 Sr niet noodzakelijk is. Het gaat dan
immers niet om dc uitocfening van een ambt of beroep in de zin van dat artikel. Hetze I fde geldt voor degenen die een afgeleid verschoningsrecht hebben (par. 3.4.4), die
zelf geen ambt of bcrocp hoeven uit te oefenen waarop art. 272 Sr doelt. Tenslotte
kan niet met zckerheid worden gezegd of geestelijken en daarmee gelijk te stellen
persunen, die zieh wel zonder enige twijfel op het professionele verschoningsrecht
kimnen beroepen, vallen onder art. 272 Sr.''"
Dc cunclusie is derhalve dat het moet gaan om een aan de beroepsuitoefening
verbunden verplichting tot geheimhouding en dat het er niet toe doet of die al dan
niet van een strafrechtelijke sanctie is voorzien. Daarbij kan nog worden opgemerkt
dat ecu morele verplichting tot geheimhouding niet volstaat"'^ en gedane beloftes al
hclcmaul niet."'^
Een voldoende voorwaarde vormt de toepasselijkheid van art. 272 Sr evenmin. Hit dc geheimhoudingsplicht van art. 272 Sr volgt nog geen verschoningsrecht,
en dat geldt a fortiori voor de geheimhoudingsplicht van art. 273 Sr.*"'" Daarvoor
moet eerst nog aan de in het Notaris Maasarrest gestelde eisen zijn voldaan. Daar*'" K.(i. de Vries. 'Recht in de markt", .4</iYKijh'»AW 1996. 981, noeml dc advocaat die in een praatprogrumiuu bewcerdc ook welenschap over ccn tc plcgcn bomaanslag niet nckend tc zullen maken.
"" Art. 273 Sr blijtl sowieso huitcn heschouwing. omdat het daar gaat om een contractuele verplichting tot
geheimhouding. niet e\.'n die voortv loeil uit amht of beroep (HR 6 december 1*>55. MV 1956. 52).
"'•' Anders tnuar ten unrechte: LUBBERS 1986. p. 14»». en in diens voetspoor VAN DOMBURG 1994. p.
22.
*" VIRSIICilN 1927, p. 350. maakte nog een \uorhchoud. SCHORER 1931. p. 120. gaat er zclfs vanuit
dal dit niet het gcval is. IV enigc /wakke onderhouwing in de jurisprudence is tc \inden in Rb Breda 20
jinn I9S9. \./ I **8**. 72ft. waarin aan hulp\erlening met een "medisch. sociaal en /ielzorgelijk aspect" een
gchcimhoiidinsplicht in dc /in \;w art. 272 Sr werd \crbonden. Nl.R 1998 art. 272. aant. 8. worsted ook
met de kwestie. moor hrengt dc geestelijken toeh ondcr dit artikel. evcnwcl onder dc aantekening dat dil
weer met geldt \oor dc in par 3.4.10.3 nog le bespreken ouderling. IX" »orsteling houdt voomamclijk
\crband mel het ontbrcken \an hol woord "stand" in art. 272 Sr. Hiervoor is in hoofdstuk 2 al aangegeven.
dal dc/e 'muggen/ifterij' »einig /in hecft.
"" Rb Roltcrdam 24 december 1947. ,V7 1948.478.
*" Awls in 1 lot Amsterdam 30 december 1993. ,VJ 1995. 735.
*'" Rb Amhem 19 april 1984. fi/£ 1986. 19; Hof 's-Gravenhage 6 September 1990. \ 7 1992. 288.
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naast zijn er vele beroepsbeoefenaars - onder andere een menigte amblenaren - die
wel tot geheimhouding verplicht zijn. wellicht uit hoofde daarvan ook het verschoningsrecht hebben, maar mW het verschoningsrecht van art. 165 lid 2 sub b Rv kunnen inroepen. Hun eventuele bevoegdheid tot verschoning kent een andere grondslag
(het lex-specialisverschoningsrecht van par. 3.5). Dat neenit niet weg dal - we zullen
het er nog over moeten hebben - dit niets steeds even scherp wordt gezien en dat
zelfs in de jurisprudentie van de hoge raad de beide grondslagen met clkaar worden
verward.*''
Dc verhouding tussen het verschoningsrecht en de gcheimhoudingsplicht
moet ook nog op een derde wijze worden afgegrensd. Als van het verschoningsrecht
gebruik wordt gemaakt is er geen probleem, want het geheim blijH immcrs bewaard.
De vraag is evenwel of art. 272 Sr wordt overtreden. indien de geheimhouder met
verschoningsrecht op wie die bepaling van tocpassing is toch een verklaring allcgt.
"Het op het terrein van het beroepsgeheim juridisch meest omstreden vraagsluk hier
te lande", wordt wel gezegd."'*
Bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht in 1886 bracht de minister van justitie al tot uitdrukking dat art. 1946 lid I BW. de gctuigplicht, in botsing
kon komen met art. 272 Sr, de plicht om te zwijgen. Wie ondanks die zwijgplicht
toch een verklaring aflegde. zo meende de minister, handclde dan ter uitvocring van
een wettelijk voorschrift, en bleef dus straffeloos. Ten aanzien van het verschoningsrecht merkte de memorie van toelichting vervolgens op: "Hij die ingevolge art. 189
wetb. van strafv. zieh mag verschoonen maar van deze bevoegdheid geen gebruik
maakt en getuigenis aflegt, heeft regt van spreken; indien hij getuigt, handelt ook hij
»ter uitvoering van een wettelijk voorschrift« en is dus mede gedekt door art.
[42].'"""
Strafrechtelijk gezien is de redenering niet sterk, want als er een bepaling is
die de verplichting tot getuigen opheft - het verschoningsrecht - dan kan toch moeilijk gezegd worden dat is gehandeld ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.'''"
Maar de redenering spreekt weer erg aan in het licht van de formulering van het verschoningsrecht, waarbij het vanaf 1838 altijd is gegaan om een bevoegdheid om zieh
te verschonen, niet om een verplichting. Tak formuleert het aldus''"':
Waar de wet aan den getuige een facultatief verschoningsrecht geeft en hem dus toestaat daarvan al of niet gebruik te maken, is daarmede implicite dc stralbaurhcid uitgesloten. Had de wet anders gewild, dan had zij een imperatief verbod moeten geven, om
genoemde personen als getuigen te hooren. Nu zij dit niet heeft gedaan en de beslissing
HILTERMANN 1910. p. 27. is bij mijn weten de eerste die het verschil in de gaten hecft. Daarna idem
BOSCH VAN OUD-AMELISWEERD 1935. p. 61 (ook al klutst hij alles door elkaar). Zie ovcrigens nt.
266.
' " HAZEWINKEL-SURINGA 1959. p. 166.
*" Kamer.«/mbU>n// 1878-1879 II. B. 110. nr. 3 (MvT), p. 113.
*" Omdat ik met uitzondering van SCHORER 1930. p. 11. en SCHORER 1931, p. 134 geen schrijver heb
ktinnen vinden die de zienswijze van de memorie van toelichting onverkort aanraadt of verdedigt. bespaar
ik de lezer en mezelf de waslijst met auteurs die in wisselende bewoordingen dc onjuistheid daarvan laten
zien. De redenering gaat natuurlijk wel op voor geheimhoudingsplichtigen die het verschoningsrecht nirt
hebben.

" ' TAK 1905, p. 22.
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aan hen laat - maw. dus zou uitlokken tot overtreding - mag men vnjelijk besluiten
tot uitsluiting van strafbaarheid.
Velen komen tot dezelfde conclusie.*" Ook in de rechtspraak lijkt deze
zienswijze wel eens te zijn verwoord. **'
Daar Staat weer de opvatting van vele anderen tegenover, die het voorgaande
eigenlijk ontoereikend vinden om aan te kunnen nemen dat de geheimhoudingsplicht
opccns als sneeuw voor de zon verdwijnt zodra er een verklaring in rechte moet worden afgclegd. Dat zou betekenen dat de wetgever het van het ene moment op het andere overlaat aan de geheimhouder-getuige om uit te maken wat zijn plicht is en waar
dezc ophoudt. In de woorden van een van hen, Thyssen*" :
I let wil cr bij mij met in, dat hot aan icmands vnje wil word! ovcrgelaten om voor zieh
ccn wcttclijk voorschrift te scheppen.
Door verschillende schrijvers wordt in gelijke zin gedacht.'"'
Wccr anderen trachten tussen de beide opvattingen te bemiddelen, bijvoorbeeld door aan te nemen dat er een conflict van plichten is, dat ook längs die weg
moet worden opgelost'''', of door te postuleren dat onder bepaalde omstandigheden
de verplichting tot gehcimhouding komt te vervallen.""' Soms krijg je geen hoogte
van het standpunt van een auteur, ook al bespreekt hij het onderwerp wel.''"'' De in
Belgitf wel ecus voorgestelde tussenoplossing, inhoudende dat niet de geheimhou-

*•'• BRUIJN 1892. p. 93; OPZOOMKR 1904. p. 83 (omdal cr volgcns hem geen opzet is); VAN UOUDOl VI R 1905. p. 302-303; de reductic van het Weekhlad van het Recht in een naschrift bij d.W. Bruinsma. 'De arts en /ijn ambtsgeheim'. W. SSI I. p. 4 (1909); BANNII-R 1928. p. 8; TAVKRN1: 1931. p. 238
(met spijt); dc literaluur genocnul in SPANJKR 1934, p. 75: A.J. Blok en L.Ch. Besier. He-r M-</f/7un</«/ff
.«ni//>n«v.v, I. Haarlem 1925, p. 544; MOSTART 1934. 20-21. volgens wie van dc bevocgdheid om toch
le spreken gcbruik moet worden gemaakt om rcdenen onlleend aan het algemecn belang; BOSCH VAN
()lID-AMI 1 1SWI l'RD 1935. p. 66, die /oals steeds een bcetje warrig is en een berocp op het verschoningsrechl en ccn berocp op nootltocstand in ct'n adem nocmt; J.M. van Bemmelcn. "Het Medisch Bcroepsgeheim'. /V/W 1940. p. 840; !•' (irabandt. 'legal professional privilege en beroepsgehcim van de
advocaat tegenover opsporingsbcvocgdlicid van de overheid', /<iAwaft'nMu«/ 1982. p. 527; LUBBERS
1986. p. 194; NI.R 1998. art. 272 aant. 2, die hel \ erschoningsrecht ziel als een gunst.
*•' BRvl" 8 november 1948. NJ 1949, 66. waarover nicer hieronder.
"'TIIIJSSIN 1905. p. 88.
»" C.A.J. llart/feld. Artikel 42 van hel Welboek van Strarrecht'. 7VS 1898. XI. p. 240; NOYON 1905. p.
51; Illl TIRMANN 1910. p. 29; MARX 1931. 3c kolom. implicict: VKRSTEGEN 1931. p. 107; STOKVIS 1932. p. 375; Melis. IX- Nolariswet. p. 389. geciteerd in MOSTART 1934. p. 14: DK BRAUW 1949.
p. 79; I.ANCil'MI-IJI-R 1956. p. 9-10 (mcl op p. 7 een eigen verklaring voor het gebruik van het woord
"kunnen" in art 1946 BW en 218 Sv); VOS 1957. p. 436; HA/KWINKK1.-SURINGA 1959. p. 168:
VI RBI IRti 1975. p. 280; VRANKHN 1986. p. 99. laaLste zin. ook al wil hij het eigenlijk allecn maar over
iets anders hebben; VAN IX)MBHR(i 1994. p. 95. Onder vigeur van art. 378 CP werd ook al aangenomen
diit hel allcggen \.ui een getuigenverklaring in slrijd met dc geheimhoudingsplicht tot stralhaarheid leidde:
KONINGSWARli-.R 1838. p 421-422; II Schaap. 'Gctuigenis van advocalcn". »' 3161. p 4 (1869)
Volgcns II.I Drucker. Atnder litcl. Ä«-i/i/.v>.v/tvn/ Aftjjjori>n 1885. 552-553. wordt dit weer belwijfeld
d>H>r l'h.l.B. Hiltcrniann. /V «hAtvikj/ ii/.« rii<i</vmi;n \vr</i'</i)fer ivr ^r/ui^r in ne/ .?/ru/|prrH.v.v. diss. Amsterdam 1885, maar dit kan nict worden gcvcnficcrd omdal het cmaar uit/iel dat dit proefschriA niet hehtnidcn is gebleven.
"^SPANJIR 1934. p. 76.
*•" Vl-RSIKilN 1931. p 97.
*•"" Axils mij althans ovcrkwam bij KORTHALS ALTES 1990, p. 25-26.
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dingsplicht wordt opgeheven. maar alleen de strafbaarheid daarvan^*, is in Nederland bij mijn weten nooit bepleit.
Ik denk dat er eigenlijk weinig beoordelingsruimte is en dat 'het licht van Van
Hamel'*'" het enige lampje is dat in deze duisternis schijnt.*" Zijn inval laat zieh in
een paar woorden samenvatten: het al dan niet gebruik niaken van het verschoningsrecht en de strafrechtelijke geheimhoudingsplicht hebben niets met elkaar te muken.
Dat is alles. De vraag naar het verband hissen beide is dus een non-vraag. zoiets als:
Waarom dragen olifanten altijd gele sokjes? Daar is wel een antwoord op*'", maar dat
gaat nergens over.
Om te beginnen is 'het licht van Van Hamel" historisch gezien de enige correcte visie. Toen in 1838 het professionele verschoningsrecht als bevoegdheid in de
artt. 1946 BW. 66 en 189 Sv terechtkwam. bestond art. 272 Sr nog nicl. Wat wel bestond en gold was art. 378 CP. Dat artikel bevatte een verplichting tot geheimhouding. maar kende zijn eigen uitzondering. die de geheimhoudingsplicht beperktc met
de zinsnede
hors le cas oü la loi les oblige a se porter dcnoncialeurs.
De geheimhoudingsplicht gold dus slechts buiten het geval dat de wel de gcheimhouder verplichtte om te verklaren. Op een dergelijke uit/ondering sluit het verschoningsrecht perfect aan, want door het bestaan daarvan is er geen wettelijke
verplichting meer om te verklaren en blijft de verplichting tot geheimhouding gewoon gelden. In de woorden van De Pinto: "Bij ons kan dit volstrekt niet twijfelachtig meer zijn."*"''' Van enige intentie van de wetgever om door het formuleren van het
verschoningsrecht als een bevoegdheid een uitzondering op de geheimhoudingsplicht
in het leven te roepen, kan dus geen sprake zijn geweest.
Het zou kunnen dat de wetgever daar later anders over is gaan denken, maar
dat is niet zo. Over het civiele recht kunnen we kort zijn. De wet is pas in 1988 gewijzigd (door de overbrenging van het verschoningsrecht naar 191 Rv (oud)) en toen
is niets over de geheimhoudingsplicht gezegd. De wetswijziging van 2002 was zuiver
tekstueel en beoogde geen inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Over het Wetboek van Strafvordering valt niet veel meer te zeggen. De wijziging van 1886 had
uiteindelijk de bedoeling aan te sluiten bij de oude regeling.''''' Bij de herziening van

"* H. van Goethem. Het beroepsgeheim van de advoeaat'. Vura Fa/c 1981-1982. p. 201-211.
" Z i e par. 2.2.3.20.
*" Van Hamel werd wel vaker gezien als degene die het als enige bij het rechte eind had. Ter gelegenheid
van zijn afscheid als hoogleraar in 1910 schreef dichter/schrijver/jurist Jacob Israel de Haan een stukje in
het Weekblad van het Recht (>f 9074. p. 7). De Haan volgde Van Hamels colleges en zou later bij hem
promoveren (met niemand minder dan L.K.J. Brouwer als opponent). Het afscheid inspircerde De Haan lot
de volgende woorden. die vandaag geschreven hadden kunnen zijn: "(We hebben) een drijvcndc wetgever,
die alle heil ziet in een legermacht van gebiedende en verbiedende wetten. Kr is geen eerbied meer voor
Vrijheid in Holland, dat het land van klassieke vrijheid is geweest. maar het land van eene rusteloze onvnjheid is geworden."
" Dan vallen ze niet op als ze omgekeerd in de mosterd drijven.
*" Geciteerd in HILTERMANN 1910. p. 30.
'*Zie par. 2.2.3.15.
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1926 is over de vcrhouding tussen verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht niet
gesproken.'"
De wetsgeschiedenis van art. 272 Sr laat zien dat de wetgever van 1886 in
ieder geval van oordeel was dat de geheimhoudingsplicht bleef bestaan, want anders
hoeft geen beroep te worden gedaan op art. 42 Sr om de verschoningsgerechtigde die
toch spreekt van straffeloosheid te verzekeren. Bij de wijziging van 1967''"" is over
het verschoningsrecht niet gesproken. Gelet op de inhoud van die wijziging ligt niet
voor de hand dat de wetgever van oordeel was dat een geheimhouder die onverplicht
als gctuigc spreekt, vrijuit gaat. De wetgever gaf er namelijk blijk van zwaar te tillen
aan de geheimhoudingsplicht, doordat ook een culpoos element aan de delictsomschrijving werd toegevoegd.
Aan de jurisprudence hebben de aanhangers van de hier bestreden opvatting
ook niet veel. Een vervolging van een geheimhouder die een getuigenverklaring in
rechte had afgclegd wegens overtreding van art. 272 Sr zal zieh nooit hebben voorgedaan, want dat is hct soort zaak dat zeker de literatuur zou weten te bereiken."' De
cnigc uitspraak waarop men kan bogen is de hiervoor genoemde sententie van de
Bijzonderc Raad van Cassatie.'''" Voor het bewijs was de verklaring van de secretaresse van een advocatenkantoor gcbruikt. Door de verdediging werd aangevoerd dat
dezc secretaresse in verband met haar geheimhoudingsplicht van haar (afgeleide)
verschoningsrecht gebruik had moeten maken en dat dus haar verklaring van het bewijs moet worden uitgeslotcn. Dit wordt verworpen met de overweging:
dat immcrs in dat geval art. 218 Sv., waarin rekening wordt gehouden met het aanwezige con Hid tussen do plichtcn enerzijds tot getuigen en anderzijds tot bewaren van
geheimen, het alleen aan den tot geheimhouding verplichte zelf ter beoordeling overImit, ofhij zieh ;il dan niet van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van
bepaalde vragen zal verschonen, waarbij moet hebben gewogen de moeilijkheid het
vertrouwelijke van het niel vertrouwelijke te onderscheiden.
Deze overweging spreekt zieh al niet rechtstreeks uit over de geheimhoudingsplicht. maar heeft daar ook bij nadere beschouwing niets mee te maken. Kern
•" A'tiimrtruAA«-» // I«*I^-WI4, ». 286; 1917-1918. B. 77; 1919-1920. B. 18; //amfc/inge»// 1919-1920,
p. 1973: vastslclling /ondcr bcraadslaging en hoofdclijkc stemming.
"'" Wet van U) juni 1967 houdende vaststcllingen van algemene hepalingcn omlrent de bestratTing van
schending van geheimen. Sthl. 377; /ie A'umtr.fruAAt'n // 1965-1966. 1966-1967, 8538 voor de parlemenlaire bchaiuleling De/e wet wilde een uniforme regeling tot strand hrcngen van de strafbaarheid van gchcinischei\dingen en voor/ag dus onder meer in een lange lijst van ingetrokken hepalingen. Het zict er
naur nil dat tocti art 7 Wet economische slalistieken (Wet van 28 december 1936) over het hootd is gerien, /odal er loch nog een ailpo/e geheimschending stralhaar was gebleven. Tijdens het schrijven van dit
procfschritl is het allemaal weer op zijn pooljes tcrechl gekonKn. doordat deze wet is ingetrokken bij art.
75 vun de Wet op het Centrual bureau voor de statistiek, inwerkinggelredcn op 3 januari 2004 (KB van 10
december 2003. Stbl. 551).
*" Dicht erlegen aan ligt wel MR 8 april 2003. .V/ew.<t/>ri«f Sfni/rec/r/ 2003. 215. waarin art 272 Sr toepussclijk werd geacht op een arts die in hel kader van zijn verdediging in een klaehtproccdure gegevens
over een patient in corrcspomlcnlie bekend had gemaukl. ROYAKKtRS 2003. p. 185. ziel dit arTest kennclijk /ells als een bc\esliging \an de Stelling dat een verklaring in strijd met de geheimhoudingsplicht
overtroding v;ui art 272 Sr oplexert. (>ok Hot' van Discipline 26 September 1983. •JcA-enafi-nWi*/ 1984.
248. necmt aan dal de geheimhoudingsplichl blijtt bestaan indien de advoeaat als verdachte gegevens prijs
geel) die voor /i|i) verdediging niet noodzakelijk zijn.
'*
f 8 no\ember 1«M8. \ 7 1949. e*.
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van de overweging is de constatering dat de wet het gebruik van het verschoningsrecht geheel overlaat aan de tot geheimhouding verplichte. Dit moet worden afgezet
tegen bepalingen als het toenmalige art. 1947 BW, dat aan de rechter verhood om
bepaalde getuigen te hören. Als dat verbod, dat tot de rechter is gericht. wordt geschonden, mag van zo'n verklaring geen gebruik worden gemaakt. Als het daarentegen aan de getuige is om te beslissen. heeft de rechter daarin geen taak nicer. Het
gebruik van zo'n verklaring staat dan ook los van de vraag of door het afleggen daarvan eventueel een civiel- of strafrechtelijke verplichting is geschonden. IX* beslissing
van de Bijzondere Raad van C'assatie is dus zuiver procedureel en heett geen implicaties voor het hier besproken onderwerp."'"
Het enige wat de Takkianen in feite rest"*' is de hiervoor besproken passage
uit zijn preadvies van 1905. waarin een beroep wordt gedaan op het facultaticvc karakter van het professionele verschoningsrecht. Daarin zou besloten liggen, dat de
wet (over de wetgever kunnen we het al niet meer hebben) stralhaarheid beoogt uit te
sluiten. Dat is een soort tertium-non-datur-redenering. maar /oals zo vaak gaat die
niet op, want er zijn twee tertia die in de rechtspraak erkenning hebben gevondcn en
het facultatieve karakter volledig verklaren:
a) De wet erkent door het facultatieve karakter dat - weer in de woorden van
de Bijzondere Raad van C'assatie - het vertrouwelijke vaak moeilijk van het niet vertrouwelijke te onderscheiden is, zodat - wil de geheimhoudingsplicht gerespecteerd
kunnen worden - een ruime marge van beoordeling moet worden gelaten, waarbij op
de koop toe moet worden genomen dat ook in gevallen waarin een dergelijke verplichting nooit heeft bestaan door de geheimhouder gezwegen wordt.''^'
b) De wet erkent door het facultatieve karakter dat het aan de beoordeling van
de geheimhouder moet worden overgelaten of het verenigbaar is met de ecr en het
aanzien van de beroepsgroep of een verklaring wordt afgelegd, zelfs in die gevallen
waarin dat ingaat tegen de wens van de betrokkene en er geen geheimhoudingsplicht
(meer) bestaat.
Waar Lubbers - die het meest uitvoerig is van de recente auteurs als het gaat
om het verdedigen van het hier bestreden standpunt - lijkt op te merken dat de zaak
eenvoudig ligt"", omdat de rechtspraak toch al in de door hem voorgestane zin is
"* VERBÜRG 1975, p. 280-281, komt tot hetzelfde rcsultaat, zij het misschicn niet op dczellde gronden.
Omdat niemand daarop ooit een heroep heeft gedaan ga ik voorbij aan art. 12 Reglement modisch tuchtrechl en oplossing van geschillen (ingetrokken bij art. 145 Wet beroepen in dc individuelc ge/ondheidszorg), welke bepaling luidde: De or/Me/en / 6 2 en 2 M van Ae/ We//w«'/k van S/ru/vwi/ennK ri/n «/? o"e
voorr/Mers. /eJen, iecre/ar/jjen en nun /)/aalJVfnanj!<m «'on /«e/Kw.wnjj, me/ oVen ver.v/on</e, </«/ vo/j
we/enscnu/>. van den /w.voon over »;en jjeA/oaj;«' /.v o/ van o/?£e/Y«y>en #e/ui#en «/ at'.vAunaV#e»i a/£»0Mrf/x,
voor roover aere /»ertönen vera*<acn/e ri/n /n </en z/n von /ie/ ffe/ftoe^ von .Sf/*o/voraer/rt# /n jijeene/'/ei vorm
/neaeuVe/in^ ma); woroVn >»ef/oon, /enri/ ri/ 2e//^oaorffH' /wilcmmmj; »eWeenen. Wie daarin wil Ic/cn dat
uit wordt gegaan van een in art. 218 Sv te lezen bevoegdheid tot verschoning die de verplichting tot geheimhouding doet vervallen, moet zieh bedenken dat het hier gaat om ccn in een - ook nog eens ingetrokken - algemene maatregel van bestuur van overeenkomstige toepassing verklaard verschoningsrecht op
Personen zonder geheimhoudingsplicht.
Hierbij kan ook worden gedacht aan de gevallen waarin de geheimhouder niet meer weet of hij de informatie als geheimhouder of anderszins heeft verkregen: hij zal bij zichzelf te rade moeten gaan en dan
een beslissing moeten nemen. aldus terecht Gerecht Eersle Aan leg Curacao 14 april 1975, AW 1975,453.
" - L U B B E R S 1986. p. 194.
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gevestigd, begaat hij dezelfde redeneerfout als Tak door aan te nemen dat het bevoegdheidskarakter van het verschoningsrecht alleen maar kan betekenen dat een
uitzondering wordt gemaakt op de geheimhoudingsplicht. Uiteraard blijkt op verschillende plaatsen in de rechtspraak van het bevoegdheidskarakter, omdat het inderdaad om een bevoegdheid en niet om een verplichting gaat. Maar daarmee is dan ook
alles gezcgd. Op dezelfde plaats wordt nog aangevoerd dat de rechtspraak, die aan
een verklaring van een verschoningsgerechtigde volledige bewijskracht toekent, logisch valt te passen in zijn opvattingen. Daarbij wordt evenwel uit het oog verloren,
dat die rechtspraak /ich moeiteloos laat verenigen met beide opvattingen.'^
AI met al moct de zienswijze van de Takkianen op de hiervoor genoemde
gronden worden verworpen. Uit het voorgaande vloeit voort dat in sommige gevallen
de gehcimhouder jegens de betrokkene civielrechtelijk verplicht is om zieh op het
verschoningsrecht te beroepen, namclijk in die gevallen waarin er jegens die betrokkene een verplichting tot geheimhouding bestaat. Zo'n verplichting kan in rechte
worden afgedwongen door cen verbod versterkt met een dwangsom, wat de inzet was
in HR 6 maart 1987, M/ 1987, 1016. Een patient trachtte door een vordering in kort
gcding te voorkomen dat zijn behandelend arts een verklaring zou afleggen tijdens
cen verhoor dat plaats /ou gaan vinden in verband met een tegen die patient op grond
van de K.rankzinnigenwet'*" gevorderde machtiging tot plaatsing. De vordering werd
afgewezen, niet omdat een dergelijk verbod principieel onmogelijk zou zijn"\ maar
omdat de arts het voornemen om "infonnatie te verstrekken genoegzaam [had gerechtvaardigd| door - gelijk hij heeÜ gedaan - te wijzen op het ingrijpend karakter
van de te dezen tegen de patient gevorderde maatregel, de daarbij zowel voor de samenleving als voor dc patient betrokken, zwaarwegende belangen en het daaruit resulterende belang dat de rechter die in hoogste ressort over het al dan niet nemen van
die maatregel oordeclt, zo gocd mogelijk wordt voorgelicht." Hoewel moet worden
toegegeven dat in dc uitspraak geen scherp onderscheid wordt gemaakt tussen verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht, komt deze motivering erop neer dat er in
casu geen geheimhoudingsplicht bestaat.'""' Kennelijk kan de geheimhouder zieh dan
wel verschonen, maar hij is daartoe ten opzichte van de betrokkene in elk geval niet
verplicht. Dat een overeenkomst waarbij een partij zieh verplicht om te zwijgen tegenover de rechter in omstandigheden als deze in strijd komt met de goede zeden,
kan intussen zonder probleem aan de hoge raad worden toegegeven. Dat laat immers
onverlet dat de naleving van een geheimhoudingsplicht door de betrokkene moet
kunnen worden afgedwongen.

*" LUBBI-RS I486. p. 195. gaal nog in op hel Nolaris Maasarrcst. »elk arrest volgens hem in strijd is met
ujn opvaltingcn. Omdat niet valt in tc /icn wat de toctsing van het gcbruik van de bevoegdheid tot verschoning met de vcrhouding lot art. 272 Sr te maken heetl. kan dat hier onbesproken blijven.
*" Inniiddcls is de regeling ondergebracht in de Wet HOP/.
"* Dat cen dcrgelijke principifle onmogclijkhcid cr niet is had Pres Rb Amsterdam 21 maart 1991. A.'G
1991, 141. niet in de guten, toen dc/c ten aan/icn van een vergclijkbare vordering ten onrechle overwoog
dat de gehcinilioudcr vollcdig vrij is in het hamcrcn van /ijn bevoegdheid om zieh te verschonen.
** VAN IX)MIU>K\i 1994. p. 41. leest de uitspraak anders en meent dat de geheimhoudingsplicht van
betrokkene in stand was gebleven. Hij verzuimt echter uit te leggen hoe civielrechlelijk dan moet worden
verklaard dat naleving van die plicht niet kan worden afgedwongen door degene ten aanzien van wie
sehend mg duarvan onrechtmatig is. Van lX>mburg vcrwijst nog naar literatuur die het met hem eens zou
/ijn (p. 11 .V nt. 7?), maar daarin is geen spoor van /.ijn op\ atting terug te vinden.
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Deze verplichting van de geheimhouder ten opzichte van degene die een beroep op hem heeft gedaan. creeert dus voor de laatste de bevoegdheid om de geheimhouder te verplichten om zieh aan zijn geheimhoudingsplieht te houdcn en dus in cen
voorkomend geval het verschoningsrecht in te roepen. Ken dergelijke bevoegdheid
kan ook worden misbruikt. Dat lijkt ten grondslag te hebben gelegen aan Rh 'sGravenhage 1 juli 1992, A7 1993. 253. Aan het zickenhuis was in een door de patii'nt
aanhangig gemaakte procedure een bewijsopdracht gegeven. De voorgebrachte getuigen - alien medici of para-medici - werden door eiser niet uit him geheimhoudingsplicht ontslagen, waardoor zij zieh genoodzaakt zagen zieh te verschonen.
Hoewel het bewijs niet geleverd was wees de rechtbank de vordering niet toe, onidat
zij oordeelde dat in casu het eiser niet was toegestaan om de bewijslevering in (cite
onmogelijk te maken. De gang van zaken en de daarop volgcndc bcslissing geefl
blijk van een dezerzijds voor juist gehouden kijk op het verschoningsrecht en hetgecn
daarmee samenhangt. Dat neemt niet weg dat de nuanecring van Rh Rotterdam 24
december 1993, A7 1995, 220, terecht is: een beslissing als dczc kan allecn worden
genomen indien vast Staat'*** dat de getuigen na ontslag uit de geheimhoudingsplicht
van nun verschoningsrecht geen gebruik zouden hebben gemaakt.
Vermeid kan nog worden dat - ook al is de relevantie voor dit ondcrwerp op
zichzelf genomen gering - de verschillende tuchtrechters blijk geven van de opvutting
dat door de betrokken beroepsgenoot tuchtrechtelijk verwijtbaar wordt gehundcld
indien hij als getuige in rechte onverplicht een verklaring aflegt en daarbij dc vertrouwelijkheid van het beroep schendt.'"''' Ook in tuchtrechtelijke zin blijft de geheimhoudingsplicht dus bestaan.
Tot slot moet nog een opmerking worden gemaakt over art. 1:243 lid 2 BW.
Wanneer de vervulling van de taken van de Raad voor de Kinderbescherming aan de
orde is, vervalt op grond van die bepaling de geheimhoudingsplicht van vertrouwenspersonen (omschreven als degenen die op grond van ambt of beroep tot geheimhouding verplicht zijn), indien inlichtingen worden verstrekt die noodzakelijk
kunnen worden geacht voor de uitoefening van de taken van de raad. Aan deze bepaling mag geen verdere strekking worden toegekend.''^" Dat betckent dat de geheim-

" ' Waarom VRANKEN 1986, p. 99, meent dat er slechts een kleine kans is dat een client erin /al slagen
om een geheimhouder zieh op zijn verschoningsrecht te laten beroepen. is mij niel duidelijk. [)al zal
veeleer eenvoudig zijn. omdat een tuchtrechtelijke sanctie dreigt. Overigens lijkt ook HLKMSKIiRK 1996,
p. 13, de opvatting te huldigen dat de client op grond van het aangchaalde arrest de hulpvcrlcncr niet kan
dwingen te zwijgen, maar hij houdt tenminste nog een slagje om de arm.
Wellicht is "aannemelijk is" juister.
Voor advocaten zie T.N.B.M. Spronken. fVr</t'</i/jw/f, diss. Maastricht, Maastricht 2001, p. 546. De
oudste door mij gevonden tuchtrechtelijke uitspraak in die zin: Raad van Toezicht Rotterdam /.ander datum, /4</vocafenWa<y 1940, nr. 155 (p. 100). In niet mis te verstane bewoordingen ook Hof van Discipline
18 maart 1985, ^c/vocatenftW 1986. 251: geheimhoudingsplicht is verschonings/?//cA/. (iewetensnood kan
de geheimhoudingsplicht slechts in "uiterst zeldzame uitzonderingsgevallen" opheffen (Hof van Discipline
10 juni 1987, /*rfvoca/enWa</ 1988. 251). die zieh overigens nog nooit hebben voorgedaan. Vgl. Raad van
Discipline Amhem 30 december 1991, ^rfvoca/cnWa«/ 1992, 419: De verplichting tot geheimhouding is
principieel en heeft bijna absolute werking. Voor arisen is het ook oude koek: Medisch Tuchtcollcge
Zwolle 20 november 1954, AV 1955, 71.
"° Kamers/uAten // 2000/2001, 27842, nr. 3 (MvT), p. 35: "Uiteraard gaat de bevoegdheid niet verder dan
de door de raad op grond van de wet uit te voeren taken."
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houdingsplicht buiten het doen van mededelingen aan de raad in stand blijit en deze
bepaling dus geen gevolgen heeft voor het verschoningsrecht.

Waarheidsvinding in rechte is zeker een belang waaraan de wetgever een grote waarde blijkt te hechten. Dat is onder andere tot uitdrukking gekomen in de geleidelijke verruiming van de mogelijkheid van het leveren van bewijs door getuigen in
het civiele geding. Terwijl de regeling van 1838 het mogelijk maakte vrijwel iedere
persoon van het getuigenbewijs uit te laten sluiten^' en overigens getuigenbewijs
slechts in beperkte gevallen was toegestaan, verdwenen in 1923 eerst de mogelijkheid tot wraking en de financiöle grens, in 1934 vervolgens de beperkingen van de
artt. 1934 en 1935 BW (oud) en kon vanaf 1988 ook de partij als getuige optreden.
Met ecu dergclijkc ontwikkeling staat het verschoningsrecht op gespannen voet. De
vraag is dan ook of een professioneel verschoningsgerechtigde in een concreet geval
wel van het verschoningsrecht gebruik moet maken.
Als er een vcrplichting tot gchcimhouding bestaat, is die vraag snel beantwoord. Hicrvoor is al bcargumentcerd dat zo'n verplichting ondanks het verschoningsrecht blijft bestaan, /odat het in acht nemen daarvan leidt tot verschoning. In
geval van twijfel doet de geheimhouder er verstandig aan de grenzen ruim te trekken.'' " Uiteraurd kan er van alles aan de hand zijn, waardoor die plicht ook in strafrechtelijke zin moet wijken voor andere belangen. We belanden dan in de sfeer van
de rechtvaardigingsgrondeii, waar het verschoningsrecht buiten staat. Het verschoningsrecht hangt imiiKTs niet at' van het bestaan van een geheimhoudingsplicht in
concreto. Ook in geval van twijfel doet de geheimhouder er - tuchtrechtelijk gezien verstandig aan als getuige zijn mond te houden.*"''
Daamaast zijn er de gevallen waarin er geen geheimhoudingsplicht is, hetzij
omdat de betrokkene de geheimhouder uit zijn verplichting tot geheimhouding heeft
ontslagen. hetzij omdat het geheim inmiddels geen geheim meer is, hetzij omdat de
geheimhouder na zorgvuldige bestudering van de omstandigheden van het geval tot
de slotsom is gekomen dat cr in casu nooit een verplichting tot geheimhouding heeft
bestaan. In die gevallen treedt het recht terug en is de keuze aan de verschoningsgerechtigde. De hieronder nog te bespreken toets van een beroep op het verschoningsrecht houdt niet mede in, dat de motieven voor inroepen daarvan aan een onderzoek
moeten worden onderworpen. Hoewel de geheimhouders wel eens worden opgeroepen toch vooral het belang van de waarheidsvinding in rechte in het oog te houden**\
*" Wcllicht daardoor waren proccsscn met 150 of 250 getuigen geen uilzondering. zoals de hedendaagse
lezer met enige \crba/ing vemceml uil Ci. I'ripcls, "l)e achlcrstand bij de rechtspraktijk'. W. 8671. p. 3

0
*" VLRSTtGKN 1931, p. 104. Dot wordt ook wel eens gcadviseerd om onaangenamc publiciteit te vermüden: J. Cierbrandy. 'Anatomic sail een modische tucht/aak'. A7fl 1975. p. 213-218.
" Hinten het geluigciwerhoor gcldt dat ook. ina.ir do geheimhouder zal er wel voor dienen te zorgen dat
hij /ich niet in een positie ntanoeuv reert uuurin het in acht nemen van de geheimhoudingsplicht juist laakbuar wordt. / o kon de advocaat die tijdens de procedure bepaalde omslandighcdcn verzweeg. waardoor dc
wederpartij met een ongunstigc rcgcling instemde. worden \ervolgd voor overtreding van art. 326 Sr (HR
3juni 19X6./>/> 1986.486).
*" Te iHKincn /.ijn BANNIKR l*»28. p. 8.. die ten strijde trekt legen wat hij noemi "het volstrekte %erschooningsredH". en LUBBLRS 1986, p. 194. l)e voorstandcrs van mededeel^anK geheimhouders halen
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is dat niet een criterium dat in de zittingzaal een rol speelt. Dat is nicer iets voor de
politiek of de beroepsorganisaties.*^
Het ligt voor de hand dat een partij die zieh door het verschoningsrecht een
bewijsmiddel ontnomen ziet zint op middelen om de verschoningsgerechtigde te bewegen om toch een verklaring af te leggen. Als zodanig is wel eens sluiting der deiiren aanbevolen." * Dat biedt gelet op art. 29 Rv en het daaraan te verbinden
verschoningsrecht" inderdaad soelaas. Of dat voldoende is om de verschoningsgerechtigde over te halen is echter niaar de vraag. (Xik ten op/.ichte van de aanwe/igen
in een besloten zitting zal hij in beginsel er het zwijgen toe moetcn doen*^. nog atgezien daarvan dat een getuigenverklaring op schritt wordt gcsteld en onvermijdelijk in
die vorm een eigen leven gaat leiden.
Het gebruik van het verschoningsrecht is dus een bevoegdheid. waarvan dc
hantering uitsluitend ter beoordeling van de geheimhouder staat.**" I)e rechter hecft
alleen te oordelen over het bestaan van de bevoegdheid. niet over de hantering daarvan. Ook wanneer de geheimhouder zieh (op het oog) betrekkelijk willekeurig wisselend van zijn verschoningsrecht bedient, is er geen taak voor de rechter weggclegd.'"""
Daaruit volgt, dat er geen op het concrete geval toegesneden afweging van belangen
behoort plaats te vinden, want daarmee zou de exclusieve bevoegdheid van de geook graag Hoi'Amsterdam 15 Icbruan 1945. \'J 1946. 342 aan: "dal bovendien dient Ic worden bedacht,
dal hij vclcn. /ij hcl uit schroom of angsl. uit gcwichtigdocncrij en ovcrscrmtling van eigen posit ic o l m i s plaatste moreele bezwaren, uit louter gemakzucht of welke andere moticven dan ook, tegenzin bestaat
tegen het alleggen van getuigenis in rechten; een tegenzin, die een beroep op verschooningsrecht niaar al
te vaak in de hand werkt." Ik vind dat maar een verdachte passage. Let op de overeenkomst in toon met Kb
Amhem 24 november 1943. AU 1946. 243: "O. dat het bezwaarschrift kcnnclijk is ingediend naar uanlciding van art. 103 Sv: O. dat met het gerecht op welks 'gritTic" de voorwerpen zijn overgcbrachl bcdoeld
wordt de rechtbank te Arnhem; O. dat er inderdaad een proces-verbaal schijnt te bestaan tegen G. C'orniclje wegens onrechtmatige uitvoer van bloembollen; O. dat deze uitvoer dan waarschijnlijk wel gesehied zal
zijn in het arrondissement Amhem. alwaar dc zaak klaarblijkclijk vervolgd zal worden, zodat wij Ons
voorshands maar bevoegd zullen achten van deze zaak en dus ook van dit vcrzoekschrift kennis te nemen;
O. dat art. 103 Sv ook verlangt dat de rechter binnen drie dagen na binnenkomst van hcl vcrzockschritt
daarover zal hebben te beschikken; O. dat zulks tegenwoordig met deze overvlocd van zaken onmogclijk
is, te meer waar inbeslagnemingen soms ver buiten het arrondissement plaats vinden en de rechter en soms
zelfs het parket vaak diverse dagen nadat een beslag is gelcgd daarvan kennis krijgen; (...) O. dat Wij deze
beschikking echter hebben gegeven zodra wij daartoc in Staat gesleld waren." Als de lezer dezc I aal sic
beschikking op zieh in heeft laten werken kan de laatstc noot van deze subparagraaf worden geraadpleegd
voor de weggelaten overweging. Na lezing daarvan zal de lezer wellicht aarzclen het hicrvoor gecitecrde
arrest van het Hof Amsterdam met instemming te eiteren. Law-and-order-rechtspraak van de crgste soort,
denkelijk.
*" Zie bijvoorbeeld de Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens van de KNM(i (deccmber
2003). Juridisch gezien is deze richtlijn niet sterk. Zo wordt onder 3.3 gesteld: "De rechter respeclecrt het
beroep op het verschoningsrecht zolang duidelijk is dat de arts de vragen niet kan beantwoorden zonder
zijn beroepsgeheim te doorbreken." In par. 3.4.7 zal blijken dat dit een ernstige misvatting is.
"* VERSTEGEN 1931. p. 103; BRANBERGEN 1938,29.
*" Zie par. 3.5.3.6.
*** BEETS 1989 lijkt te menen dat in een zitting met gesloten deuren geen schending van de geheimhoudingsplicht kan plaats vinden. maar daarvoor is geen grond te bedenken.
*** In de woorden van Rb Rotterdam 5 april 1944, A/y 1944, 503: het is aan de "eigen discretie" van de
geheimhouder overgelaten.
**° Ktr Amsterdam 4 September 1991, AW 1992, 351. Het is dan ook ten onrechte dat D. Franssen van de
Putte. 'Verschoningsrecht onder druk", /<£/voc<Wi'rt*/a</ 1999, p. 911-912, geen gehakt maakt van de door
hem besproken (niet gepubliceerde) bcslissing van de Rb Utrecht die het verschoningsrecht onthicld aan
een advocaal omdat deze bij pleidooi al mededelingen had gedaan over de inhoud van een door hem met
zijn client gevoerd gesprek.
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heimhouder weer aan hem worden ontnomen. De hoge raad heeft ook in deze zin
beslist'"''', maar heeft dit gemotiveerd met de overweging dat een dergelijke belangenafweging "tot een zodanige onzekerheid omtrent de reikwijdte van het verschoningsrecht (zou) leiden dat dat daardoor op onaanvaardbare wijze zou worden
aangetast." Daarmee wordt - nog afgezien van de ongelukkige formulering, die suggereert dat het verschoningsrecht wel op aanvaardbare wijze mag worden aangetast de spijker niet bepaald op de kop geslagen. Een belangenafweging zou immers niet
de reikwijdte van het verschoningsrecht betreffen, maar het gebruik daarvan. Wellicht dat de hoge raad dit ook inziet, want in een later arrest'*" heet het al dat de gereleveerde omstandighedcn geen reden kunnen zijn om het verschoningsrecht "niet te
erkennen of te beperken." In elk geval moet worden geconcludeerd dat Hof Arnhem
13 deccmber 1994. AV 1996, 241, in de fout gaat, waar het hof het belang van de mogelijkheid een beroep te doen op het verschoningsrecht afweegt tegen het belang dat
in rechte vast komt tc staan of er in dat geval paulianeus was gehandeld. De uitkomst
is weliswaar correct (het verschoningsrecht werd gerespecteerd), maar de afweging
had niet behoren plaats tc vinden.'""'
Aan het voorgaande heeft de hoge raad nog de procesrechtelijke consequentie
verbonden, dat allecn de geheimhouder in rechte op kan komen tegen een beslissing
van de rechter waarhij zijn beroep op het verschoningsrecht is verworpen.'"*'"' Als de
geheimhouder zieh neerlegt bij die beslissing, aeeepteert hij dat hij van het verschoningsrechf gtvri gehru/k ka/i niaken, en daar kunnen partijen zieh niet over beklagen.
Dat is immers iets wat uitsluitend ter beoordeling van de geheimhouder Staat Dit
wordt verder uitgewerkt en geanalyseerd in par. 4.5.''''*

Verderop in deze paragraaf zal een aantal professioneel verschoningsgerechtigden de revue passeren. AI deze verschoningsgerechtigden zullen zieh bij de uitoefening van hun werkzaamheden bedienen van assistenten, die in hun opdracht
werken en daardoor ook kennis krijgen van de zaken die hun werk- of opdrachtgevers zelfs in rechte voor zieh mögen houden. Van het verschoningsrecht zou weinig
overblijven als die personen wel verplicht zouden kunnen worden in rechte te verklaren. Zij hebben daarom een zgn. afgeleid verschoningsrecht. Voorts kan het gebeuren

**' HR I mmirt l*>85. V./ I986. 173 (Notaris Maas), ondanks het pleidooi van AO Biegman-Ilartogh om te
onderscheiden lusscn Vermögensrechten jke cn niet-verniogcnsrechtelijkc belangen: HR 7 juni 1985. Ay
1986, 174. in elliptische /in (er vindt rechtstrecks toctsing plaats aan een hepaald belang) bevestigd in HR
22 September IWJ, V./ 1996, 55. In de lagere rechtspraak was dit al eerder in wisselende bewoordingen tot
uitdrukking gebracht blijkcns Rb Rotterdam 5 april 1944. ,VJ l>)44. 503 en Hot'•s-Hcrtogenbosch 8 mei
1962, ,V,/ 1963, 102 Die at'weging v;ui belangen wijst de HR ook af voor het verschoningsrecht van art. 18
WH1' (HR 9 december 1986. \'./ 1987. 632).)
•*•" HR : : September 1W5. V./ | W 6 . 55,
"" VAN WOU0l-NH>-R(i 2lK)3. p. 175. acht dit arrest in overeenstemming met de jurisprudentic van de
HR. miuir dat is juist nie) hol geval Alleen op de uitkomst valt niets aan te merken.
**' HR 17 november l>*(>7. V./ l>«>8. 164.
"*' De wcggelalen passage (/ie nl. 654) luidt: "O. dat dan ook - /ooals uit bovenstaande opmerkingen volgt
- art. 103 Sv op de lijst ge/et mocl worden \an die artikclcn die bij de eerstvolgcnde wijziging van dit in
originc \ olkomen onbniikbaar cn van joodschen geest doortrokken wetboek. /ullcn mocten worden veran-
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dat een verschoningsgerechtigde anderen incidenteel om assistentie. hulp of bijstand
moet vragen. waarbij informatie zal moeten worden verschart, die onder hel verschoningsrecht valt. In een dergelijk geval kan er sprake zijn van een gedeeld verschoningsrecht.''** Of in concreto het verschoningsrecht afgeleid of gedeeld is, lijkt een
kwestie van smaak te zijn. Onidat de rechtsgevolgen gelijk zijn hocrt er gccn scherp
onderscheid tussen te worden gemaakt en zal hier verder worden gesproken van het
'afgeleid verschoningsrecht'.
In de literatuur wordt bij dit onderwerp een zekere inventiviteit aan de dag
gelegd. VERSTEGEN 1927, p. 350, noemt bijvoorbeeld: de "soeur de charite" die de
geestelijke terzijde Staat; de assistenten en helpers van artsen; de klerken. tolken'**,
tussenpersonen en andere hulpjes waarvan de advocaat zieh bedient. Het geeII de
richting aan, waarin gedacht moet worden. Opmerking verdient dat die richting wcl
heel specifiek is, namelijk van de verschoningsgerechtigde naar een ander. Wanneer
in een samenverwerkingsverband een niet verschoningsgerechtigde accountant ten
behoeve van zijn client een advocaat of notaris inschakelt. verkrijgt de accountant
geen verschoningsrecht ten aanzien van de informatie die hij van zijn client had gekregen, ook al zal die notaris daarover in rechte niets hoeven te zeggen.
Het afgeleid verschoningsrecht vond voor het eerst erkenning in HR 30 november 1927, A7 1928, 265. De behandelend arts moest. om opname van zijn patifinte te verkrijgen, mededelingen over haar ziekte doen aan de geneeshecr-directeur van
het ziekenhuis. Omdat vast stond dat de inhoud van die mededelingen onder het verschoningsrecht van de behandelend arts viel kon ook de geneesheer-directeur zieh op
het verschoningsrecht beroepen "uit hoofde van zijn ambt (...), daar immers anders
het den behandelenden geneesheer toekomende verschooningsrecht volkomen illusoir zou kunnen gemaakt worden." De beslissing werd gegeven in een strafzaak,
maar de motivering geldt evenzeer voor civiele zaken.''*'* Het lijkt voor de hand te
liggen in dit arrest een principiele erkenning van het afgeleide verschoningsrecht te
zien. Weliswaar komen in de geciteerde overweging de woorden "uit hoofde van zijn
ambt" voor, maar het valt moeilijk in te zien welke rol het kan spelen dat degene die
de mededelingen ontving zelf ook arts was, gegeven het feit dat de behandelend arts
geen keus had. Taverne schrijft dan ook dat de beslissing hetzelfde zou zijn geweest
als de directeur geen geneesheer was geweest'*', en hij kan het weten, want hij maakte deel uit van de kamer die het arrest heeft gewezen.*"
Van de latere rechtspraak kunnen nog de volgende geval len in de categorie
van het afgeleide verschoningsrecht worden ondergebracht:

*" De termen zijn in zwang geraakt na HAZEWINKEL-SURINGA 1959. p. 66.
" In art. 36-5, laatste zin, van het Zweedse Welboek voor Gerechtelijke Procedures (Rattcgangsbalk)
wordt het afgeleide verschoningsrecht van de tolken en vertalers zelfs afzonderlijk gercgeld.
*** De tuchtrechtspraak uit die tijd liep ook netjes in de pas. In Centraal Medisch Tuchlcollcgc 4 april
1931, >f. 12460, p. 4. werd uitgemaakt dat het verstrekken van inlichtingen aan een andere behandelend
arts niet in strijd was met het beroepsgeheim.
^TAVERNE 1931, p. 241.
"° Als het arrest ten onrechte zo wordt gelezen, dat een beslissing wordt gegeven over wat een arts "als
zodanig is toevertrouwd". valt er niet uit te komen. VERSTEGEN 1928-2 ziel de sleutel van het afgeleide
verschoningsrecht over het hoofd en komt daardoor in een onontwarbare knoop terecht
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BRvC 8 november 1948, A7 1949, 66: De secretaresse van een advocatenkantoor heeft
een van de advocaat afgeleid verschoningsrecht.*"
Hof Amsterdam 9 december I960, A7 1961, 4*": Een psychiatrisch geschoold sociaal
wcrkster, die deel uitmaakt van een team met een psychiater-arts, psycholoog en kinderarts, en daarvoor gegevens verzamclt, behoeft voor een goede taakvervulling het
verschon i ngsrecht .*"
Rb llaarlem II maart 1975, <V./ 1976, 125: Een student-medewerker op het Bureau
Rechtshulp VU te Amsterdam, werkzaam onder leiding en verantwoordelijkheid van
een advocaat, heeft in bcginscl een van de/.e advocaat afgeleide geheimhoudingsplicht
cn verschoningrsecht. Dat is in casu op praktische gronden geboden, omdat anders het
bcrocpsgchcim van de advocaat gemakkelijk illusoir zou kunnen worden.
Hof 's-llertogenbosch 27 maart 1991, AU 1992, 16: De notarisklerk heeft een van de
notaris afgeleid verschoningsrecht "omdat anders de geheimhoudingsplicht van de notaris en hel door de notaris /clfstandig te hanteren verschoningsrecht ontoelaatbaar uitgchold zouden kunnen worden."
HR 29 maart 1994, AU 1994, 552: "Algemeen wordt aanvaard dat de plicht tot geheimhouding van de advocual nict alleen geldt voor hemzelf, doch ook voor het te zijnen
kantorc werkzame personeel en dat aan de desbetreffende personeelslcden op grond
daarvan een afgclcid verschoningsrecht toekomt." Dit geldt ook voor door de advocaat
ingeschakcldc deskundigen, voor zover zij informatie verkrijgen die onder het verschoningsrecht van de advocaat valt.
Pres Rb Rotterdam 23 maart 1995, AG' 1995, 198: De President acht het denkbaar dat
een stichting derdengelden een van de advocaten afgeleid verschoningsrecht heeft,
maar neeinl dat niet aan.'' Het gaat om een fiseale zaak en dus om een ander verschoningsrecht dan hier wordt behandeld. M.m. valt wel aan te nemen dat de bij een dergelijke stichting werk/ame personen een aan de advocaat ontleend afgeleid
verschoningsrecht kunnen hebben.
Ktr Utrecht 13 november 1996, A'7 1997, 417: De Ktr neemt als uitgangspunt dat een
modisch administrateur van een stichting waarbinnen door artsen patiönten worden behandeld, een afgeleid verschoningsrecht kan hebben. In casu is dat niet het geval.
Pres Rb Utrecht 7 September 1999, ATG 1999, 284: Een bank kan een van het informele
verschoningsrecht van de accountant tegenover de fiscus afgeleid verschoningsrecht
hebben.

Met het afgeleid verschoningsrecht zijn ten onrechte in verband gebracht:
*" Wel erg kritisch hicrover Dl- BRAUW 1949, die vindt dat het verschoningsrecht alleen aan de advocaat
zelf kantoekomen.
"" De aan de/e uitspraak voorafgaande hrslissing HR 8 april 1960. A7 1960, 257, is zuiver procesrechtelijk.
*'" VAN HI'MMl 1 IN 1964, p. 367. rwijfelt of hier sprake is van een afgeleid of een zclfstandig verschoningsreeht Die twijlel werd door anderen gedeeld (HA/I WINKII -SUR1NGA 1966. p. 229).
*'* Op de gn<nd dal ook de advocaten geen verschoningsrecht hadden. De president zag niet in waarom dit
zieh /ou uitstrekken tot door derden belaaldc gcldcn. C. Heck-Vink. "Het verschoningsrecht van de nolaris", H7WÄ 6205 (IWSl. p. 85«. bestrijdl dit oonkel.
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Hof in HR 22 december 198«». A7 1990. 779: In de conclusic OM (ondor 10.2) wordt
gesuggereerd dat net Hof een afgeleid verschoningsrecht had aangenomen. Hot Mof
had echter \astgesteld dat ook up de met-ambielijke gctuigen een /elfstandigc verplichting tot gcheunhuuding rustic, vanwaaruit een zellsiandig verschoningsrechl vverd
geconstruecrd.
HR 23 novetnber 1990. A7 1991. 761 (Cruquiushoeve): Dc hoge read kcnt aan dc verpleger/verpleegkundige een /elfstandig en niet een afgeleid verschoningsrecht toe (r.o.
3.3). zij het met mogelijke beperkingen ("in beginsel"). Annotator Vranken schnitt dat
de hoge raad in het midden laat of het al dan met gaat om een afgeleid verschoningsrecht, maar er is geen passage in het arrest die du kan onderhoimen.

Een afgeleid verschoningsrecht werd categorisch afgewc/en in HR 26 juni
1990. A7 1990, 750. In een strafzaak werd bij de client een briet van dc advocaat aan
een derde niet-geheimhouder aangetroffen, die de zaak van de client bctrol. De hoge
raad achtte beslag mogelijk. omdat deze brief geen onderdeel uitmaaktc van het vertrouwelijk verkeer tussen client en advocaat. IX" beslissing is achterhaald door HR 29
maart 1994, <\7 1994, 552"" en HR 12 februari 2002. A7 2002. 440. Bij een dcrde
niet-geheimhouder terecht gekomen informatie van een vcrtrouwenspersoon kan dns
wel degelijk door een afgeleid verschoningsrecht worden beschennd.
Tenslotte valt nog te wijzen op HR 6 december 1955, AJ 1956, 52, waarin het
ging om een afgeleide #e/7£//w/ioi«/i>i#.v/?/jc/tf. Die geldt volgens de hoge raad niet
alleen voor de ambten en beroepen bedoeld in art. 272 Sr, maar ook voor "hen die als
ondergeschikte medewerkers in hun geheimen zijn betrokken." Gelet op de grond
voor het toekennen van een afgeleid verschoningsrecht ligt het voor de hand dat er
ook sprake is van een afgeleide geheimhoudingsplicht, maar het laatste is - zoals uit
de vorige paragraaf volgt - geen vereiste voor het eerste.
De genoemde jurisprudentie laat zieh aldus samenvatten dat een ieder die van
een geheimhouder gegevens verkrijgt die onder het verschoningsrecht van de geheimhouder vallen. terwijl deze verkrijging plaats vond in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden van de geheimhouder, een van deze geheimhouder met
betrekking tot die gegevens afgeleid verschoningsrecht heeft. Daarbij verdient de
aandacht dat:
- er geen reden is om aan te nemen dat dit alleen geldt indien er sprake is van
een dienstverband of iets wat daarmee gelijk moet worden gesteld, wat nog eens
wordt bevestigd doordat de hoge raad ook een externe deskundige een afgeleid verschoningsrecht heeft toegekend"'';
- dit gelijkelijk zal dienen te gelden voor beroepsuitoefening van de professionele geheimhouders van art. 165 Rv en van de geheimhouders met een lexspecialisverschoningsrecht, nu ook in die gevallen anders uitholling van het verschoningsrecht zou plaats vinden.
De verkrijging in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden van de
geheimhouder zal in ruime zin moeten worden verstaan. De secretaresse, de telefoVolgens annotator 'I Hart is de HR zelfs miterlijk teruggekomen op de eerdere beslissing.
"' HR 29 maart 1994. Atf 1994. 552.
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niste, de typiste en de boekhouder hebben een afgeleid verschoningsrecht, omdat de
advocaat nu eenmaal niet buiten hen kan, maar de koffiejufTrouw en de poetsvrouw
die toevallig iets opvangen of meekrijgen ook. Ook de deskundige die door de advocaat met het oog op een bepaald probleem wordt ingeschakeld, heeft het afgeleid
verschoningsrecht.'' ' Het stellen van nadere eisen is in strijd met de ratio van het
afgeleid verschoningsrecht.'''* Het volstaat dat de betrokken informatie onder het
verschoningsrecht van de vertrouwenspersoon zelf valt.
De informatie hoeft niet rechtstreeks van de vertrouwenspersoon te zijn verkregen. De grens ligt eigenlijk pas daar waar de geheimhouder zelf op ongeoorloofde
wijze informatie prijsgeeft. Als hij in beschonken toestand in het cafe geheimen van
zijn client onthult, zuilen de toehoorders daarover later moeten verklaren.'''** Als hij
een dossier in de trein laat liggen, kan wie daarvan kennis heeft genomen niet weigeren om daarover in rechte een verklaring af te leggen."*" Zo lang de geheimhouder
correct handelt, ontstaat wel een afgeleid verschoningsrecht voor degene die informatic krijgt waarover de geheimhouder zelf geen mededelingen hoeft te doen. Dat kan
de inbreker /.ijn die in dossiers van een advocatenkantoor heeft gesnuffeld, maar ook
de fäillissementscurator die bij het op de voet van art. 99 F openen van de voor de
gcfaillecrdc bestemde post kennis krijgt van het wel en wee van de echtscheidingsprocedure waarin betrokkene ook al verwikkeld is.
De hiervoor gegeven samenvatting van de jurisprudentie maakt ook duidelijk,
dat de client zelf ge"<5n afgeleid verschoningsrecht heeft.''"' De informatie waar het om
gaat is immers van hem afkomstig of moet daarmee gelijk worden gesteld. De vertrouwenspersoon doct geen beroep op de client in de uitoefening van zijn werkzaamheden, hij werkt juist ten behoeve van de client. Dat laat onverlet dat de client die als

*" lin kan /.ich dus wik ver/.etlen legen een doorzoeking: I1R 12 februari 2002, At/ 2002.440.
"'" Onjuisl is dun ook Rb Alkmaar I juli 2003. /V./ 2003. 684, waarin als aanvullende eis werd gesteld dal
de secreturesse van de advocaat moest /.ijn opgetreden als /ijn 'vcrlengstuk'. Zie over dit vonnis T. Spronken, K. Femhout, 'Bellende secretaresse heeft wel afgeleid verschoningsrecht', /4rfvocarcn/>/orf2004, p. 6465.
"" llorulius: lit seinel emissuni volal irrevocabile verbum. Dat is nu ook letterlijk van toepassing op de emails die over de wereld vliegen en eventueel op een verkeerde piek terecht komen. Dat advocaten daarin
het ver/ock opncnien de vergissing vertrouwelijk te behandelen. heeft geen rechtsgevolgen.
"*" lien afgclcid verschoningsrecht in dergelijke gevallen zou vecl te ver gaan. Mocht de betrokkene evenwel /elf underworpen /.ijn uan een aan /.ijn beroep verbonden tuchtrecht. dan kan zijn beroepsethiek met
zieh breiigen dal hij discreet met de per ongeluk verkregen informatie omgaat. Het uit eigen beweging die
infornuitie doorgeven aan derden kirn dan liichtrechlelijk verwijthaar zijn. In die /.in moet m.i. Medisch
Tuchtcollege 's-(iravenhage 4 april 1157. ,VJ 1957. 624. worden verstaan. in welk geval geoordeeld werd
dal een geneeskundig inspecteur ten onrechte van een arts verkregen informatie niet had mögen doorgevcn. ()ok een advociat die weet dat een arts of een andere advocaat zijn beroepsgeheim heeft geschonden.
mug \an de \crkiegen infonnatie geen gebruik niaken (Raad van Discipline Amsterdam 21 april 1997.
,4iAyH'iiri7iMc<</ |11S, 442; Raad van Discipline Amsterdam 18 augustus 1997. .•l<AYx-ufen/>/tf</ 1998. 527).
In de |9de eeiiw werd iH)k al in die lijn geiH>rdeeld blijkens het bericht in W. 5444. 4 (1887) van een Frans
geval waarin ongcoorloofd werd geacht gebruik le m.iken van cen brief van een advocaat aan zijn cliSnt
die nu het overlijdcn van de lautste door de noturis in de boedel was aangetrotTen. Vgl Hof van Discipline
24 februari 1969, .<<At>i<i/fnM<K/ 1970. 122 (nr. 199), dat een tuchtrechtelijke sanetie bevestigde voor een
advoca.it die gebmik had gem;uikl van infonnatie uit een gevonden aktetas. lervwijl hij wist dat de vindster
had toege/egd de las onmuKIcHijk te /ullen retourneren.
1 >ai IN (H>k de cunclu.Mc van de Fran.sc jurisprudentie (J. Pradel, M. Danti-Juan, AAinuW die üro« /'eno/
/. 2dc druk. Parijs 2001, p. 242).
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getuige wordt gehoord. wellicht op andere gronden het recht heeft bepaalde vragen
niet te beantwoorden.***"
Het onderscheid tussen enerzijds een afgeleid en anderzijds een zelfstandig
vcrschoningsrecht is van belang, omdat in het eerste geval niet de (afgeleid) verschoningsgerechtigde. maar de geheimhouder aan wie het recht wordt ontleend. hoort te
beslissen over het gebruik maken van het verschoningsrecht."*' IX" hogc raad maakt
hierbij nog het voorbehoud dat dit "in beginsel" geldt. maar dat zal wel betekenen dat
er omstandigheden denkbaar zijn waarin deze bevoegdheidsverdeling niet kan worden gefcffectueerd of gevergd - de geheimhouder is overleden of onbereikbaar. er kan
van alle advocaten op het kantoor niet een specifieke advocaat worden aangewezcn
die het als enige aangaat - , zodat het in dat geval wel de afgeleid verschoningsgerechtigde moet zijn die beslist.
Zo'n uitzondering zou tevens kunnen worden aangenomen in die gevallcn.
waarin de geheimhouder een deel van zijn werkzaamheden geheel of ten dele overlaat aan een ander. In de aangehaalde jurisprudentie was dat bijvoorbeeld het geval
bij de student-medewerker van het Bureau Rechtshulp VII en de notarisklerk. Het is
niet erg realistisch om te veronderstellen dat de betrokken advocaat of notaris steeds
voldoende over de kwestie kan worden voorgelicht om op voorhand tc kunnen overzien hoe het verschoningsrecht moet worden gehanteerd. Het zal dus nit nood geboren soms aan de betrokkenen moeten worden overgelaten.
Het afgeleide verschoningsrecht blijft uiteraard bestaan ook nadat de dienstbetrekking met of de relatie tot de geheimhouder is gee'indigd.'*' Of er ook een afgeleide strafrechtelijke geheimhoudingsplicht bestaat, gaat het bestek van deze studic te
buiten. Erg voor de hand ligt dit niet, waar het de geheimhouder zelf is die uiteindelijk beslist over het al dan niet inroepen van het verschoningsrecht.'''^
De rechter Staat hier intussen buiten. Indien eenmaal is vastgesteld dat er een
afgeleid verschoningsrecht bestaat en daarop een beroep wordt gedaan, is het nogal
bevoogdend om vervolgens na te gaan of wel door de bevoegde persoon over het
gebruik daarvan is beslist. Het lijkt meer te gaan om de interne verhouding tussen
geheimhouder en afgeleid verschoningsgerechtigde, die in rechte slechts relevant
wordt indien blijkt dat de geheimhouder zelf vindt dat van het verschoningsrecht
moet worden afgezien. Daarmee lijkt een terughoudende opstelling, inhoudende dat
wordt uitgegaan van de vooronderstelling dat de geheimhouder de relevante beslissingen heeft genomen, in overeenstemming te zijn. Dat strookt ook met het door de
hoge raad aangelegde criterium voor de gevallen waarin bij de toepassing van strafvorderlijke dwangmiddelen het oordeel van de verschoningsgerechtigde niet kan

**' Dat verklaart ook het verschil met de behandeling van vertrouwelijke bij de verdachte aangetrofTen
correspondentie, die volgens de hoge raad niet in beslag mag worden genomen (HR 19 november 1985, AU
1986. S33). Gevallen die daadwerkelijk bescherming verdienen kunnen, als het gaat om het getuigenverhoor, via het incidentele verschoningsrecht worden opgelost. Die construetie kan niet worden gevolgd bij
een huiszoeking.
" ' HOLTMAN 1992, p. 366; HR 29 maart 1994. AU 1994, 552. r.o. 4.7, laatste zin, herhaald in HR 12
februari 2002. AU 2002. 440 De bezwaren genoemd in DE BRAUW 1949 legen het afgeleide verschoningsrechl, zijn daardoor achterhaald.
* NLR 1998 art. 272 aant. 8.
"'Ib.
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worden gevraagd. In dat geval valt alles onder het verschoningsrecht, tenzij er geen
twijfel mogelijk is dat dit niet het geval is.*"**
Een van het voorgaande te onderscheiden geval betreft nog de overgang van
de praktijkgegevens van een geheimhouder naar een opvolger of de erfgenamen.**'
Met ligt in de(zelfde) rede om ook aan hen een afgeleid verschoningsrecht toe te kennen. De beslissing over het hanteren daarvan zal doorgaans - doordat overleg de facto
onmogelijk is - door de betrokkenen zelf moeten worden genomen. Omdat zij de ins
en outs moeilijk zullen kunnen achterhalen, zal hun slechts een radicale opstelling
passen: als het even kan zullen zij daadwerkelijk van het verschoningsrecht gebruik
moeten maken om te voorkomen dat zij ongewild geheimen prijs geven. Voor de
crfgenamen geldt dat nog sterker dan voor de opvolgers, omdat de eersten niet terug
kunnen vallen op een tuchtrechtelijk kader. Uiteraard is het de erfgenamen altijd aan
te raden terzake overleg te plegen met vertegenwoordigers van de beroepsgroep.
3.4. J De ro/»o win Ae/ />ro/&.Mione/e wr.ic/»om>!#yrecA/ van or/. /(55 /fv
De ratio van het professionele verschoningsrecht valt samen met de afbakening van de gevallen waarin dat van toepassing is. Het Notaris Maasarrest'''"' bepaalt
dat het gaat om:
dc beperkte groep van personcn die uit hoofde van de aard van hun maatschappelijke
funclic verplicht zijn tot geheimhouding van al hetgeen hun in hun hoedanigheid wordt
toevertrouwd, en aan wie in verband daarmede tevens het recht toekomt zieh te dien
aan/.ien ook ten overstaan van de rechter van het afleggen van getuigenis te verschonen. De grondslag van dit verschoningsrecht moet worden gezocht in een in Nederland
geldend algetneen reehtsbeginsel dat meebrengt dat bij zodanige vertrouwenspersonen
het maalsehappclijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, moet wijken
voor het niaatsehappelijk belang dat een ieder zieh vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene om bijstand en advies tot hen moet kunnen wenden.

De grondslag moet derhalve worden gezocht in het maatschappelijk belang
dat er - kort gezegd - bepaaldc vertrouwensberoepen zijn.''*" Dit maatschappelijk belang weegt in de visie van de hoge raad zo zwaar. dat het belang dat de waarheid in
rechte - in welke procedure dan ook. want het is een in Nederland algemeen geldend
beginsel - aan het licht komt, daarvoor moet wijken. In hoofdstuk 2 is aangetoond dat
dit oorspronkcltjk niet de gedachte van de wetgever was. maar uit diens stilzitten kan
worden afgeleid. dat de wetgever inmiddels de visie van de hoge raad, die in iets ru-

*** HR 17 april 2001, .ViVr/H.^r/cV Sr<;/KvA' 2001. 143.
*" Ook kort besproken in HA/I-WINKF-X-SURINGA 1959. p. 65. Wat ingeval van overlijden precies bij
de crl'geitumcn tcrcchi komt. hoeft hier niet te worden besproken. Bij notarissen is dat in ieder geval de
bockhouding (Rb Utrecht 12 juni 1929, AÜ 1930. 192. en Hof Amsterdam 14 februari 1930. \ 7 1930.
1028 V
*™ HR 1 maart 1^85. \ . / 198ft. 173.
•** Bij ile indiening v;u\ een ontwcip voor een nieuw Wetboek van StralVordering werd in de memorie van
UK'liehting aangegeven dat de grondslag ge/ocht /on moelen worden in de gewetensnood van betrokkenen
en de daarmce samenhangende onbetrouwbaarheid van de a l t e leggen verklaring (AtfrncmuMcn / / 19131914. 286, 3. p. 121 • 122). Dit is in ieder geval achterhaald door de latere rechtspraak van de hoge raad.
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dimentairdere vorm al in het eerste arrest over het verschoningsrecht"* werd verwoord, onderschrijft.*''"
Omdat de ratio samenvalt met de bepaling van de kring van professioneel
verschoningsgerechtigden heeft de hoge raad in ieder geval bereikt, dat toepassing en
ratio geen afwijkingen vertonen. We zullen nooit kunnen klagen over een onvolmaakte uitwerking van de bedoelingen, doordat bedoelingen en uitwerking niet van
elkaar te onderscheiden zijn. De in het oog springende nadelen van de uiteindelijke
interpretatie van de wettelijke regeling - die volledig is opgegaan in het in Nederland
algemeen geldende rechtsbeginsel - zijn:
- het is in laatste instantie de hoge raad die beslist aan wie het professionele
verschoningsrecht toekomt;
- wat het maatschappelijk belang meebrengt is zo vaag, dat niet eenvoudig te
voorspellen is hoe een beslissing in een nieuw geval uit zal gaan pakken;
- wat het maatschappelijk belang meebrengt pleegt in de optiek van de maatschappij nogal eens te veranderen, zodat het verschoningsrecht voor ecu hepaulde
beroepsgroep nooit een uitgemaakte zaak is.
Dat neemt niet weg dat uit de rechtspraak van de hoge raad wel ecu lijn valt te
distilleren. die vooralsnog kan dienen ter ori&ntatie in een concreet geval. Of die lijn
zal worden doorgezet is echter niet zeker. hoezeer de betrokkenc /ell ook ervan overtuigd zal zijn dat hij toch echt in de gaten heeft wat het maatschappelijk belang vergt.
Het gevoel dat de hakbijl uiteindelijk overal neer kan komen, heeft wel tot gevolg dat
het weinig zinvol is om lijsten met kenmerken van beroepen aan te leggen, die zouden kunnen verklaren waarom die beroepen al dan niet verschoningsgerechtigd zijn.
Dat deel van dit werk (par. 3.4.3.10) zal mede daarom grotendeels inventariserend
zijn.
3.4.6 //<?/ versc7jom>7g.srec/tf e« AeV owtt/ag w/r de ge/»im/ioift/;>;£.v/7/;<.7>/
Het verschoningsrecht heeft - in ons bestek - steeds betrekking op gegevens
die van een ander (de patient, client, biechteling etc.) verkregen of afkomstig zijn.
Meermalen is al terloops ter sprake geweest dat in sommige gevallen die betrokkene
er geen enkel bezwaar tegen heeft als van het verschoningsrecht geen gebruik wordt
gemaakt, of daar zelfs met klem op aandringt. De vraag of dan het verschoningsrecht
nog wel blijft bestaan wordt doorgaans beantwoord vanuit de ratio van dat recht, te
weten dat het een zwaarwegend maatschappelijk belang is dat op bepaalde beroepsbeoefenaren een beroep kan worden gedaan zonder vrees voor openbaring van wat in
vertrouwen wordt vernomen. Daaruit wordt dan afgeleid dat het de geheimhouder
zelf is die moet beoordelen in hoeverre het doen van mededelingen zieh met dat be-

**HR2I april 1913. A'7 1913. 958 (Liefdehuis).
Daarom laat ik andere visies onbesproken. Hier mag niet onvcrmeld blijven het al eerdcr ter sprake
gebrachte Hof Gelderland 12 november 1857. W. 1944, p. 2. dat oordeelde dat het op een openbare zitting
verklaren door een geestelijke aanstoot zou kunnen geven en het verschoningsrecht daarom mede in het
belang van de openbare rust aan de geestelijke was toegekend. Verder betoogt VRANKKN 1986. p. 66. dat
zieh naast de klassieke' grondslag van het professionele verschoningsrecht ook nog andere grondslagen
beginnen af te tekenen. Hij blijkt dan echter de in par. 3.5 t/m 3.7 te bespreken verschoningsrechten op het
oog te hebben. zodat daaraan voorbij kan worden gegaan.
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lang verdraagt^ Dat heeft weer als consequentie dat de opvatting van de client aan
de bevoegdheid tot verschoning niets afdoet. Of die opvatting niettemin een reden is
om toch in rechte te spreken, is geheel overgelaten aan de discretie van de geheimhouder.
In feite wordt längs een omweg bereikt wat ook rechtstreeks uit de wet kan
worden gehaald, want uit de wetstekst blijkt niet van een uitzondering op het verschoningsrecht in de hier bedoelde gevallen. Blijkens de wettelijke formulering ontstaat het verschoningsrecht immers op het moment van het toevertrouwen. Dat
correspondeert met het feit dat ooit is voorgesteld bij de wet te bepalen dat het verschoningsrecht komt te vervallen na ontslag uit de geheimhoudingsplicht.*'" Aan de
andere kant past het wel bij het verschoningsrecht als een algemeen geldend rechtsbeginsel om beslissingen daarover niet meer te baseren op de tekst van de wet, maar
op het bcginsel zclf.
lloe het ook /ij, als er ooit sprake is geweest van een constante jurisprudentie,
dan geldt dat wel in dit geval. De lijst begint vlak na het in werking treden van het
Hurgcrlijk Wetboek in 1838 en wordt zondcr enige afwijkende beslissing'''" voortgez.et tot heden.''^ Niettemin kan er in de literatuur wel eens een ander geluid worden
opgevangen.''"' De algemene vergadering van de Orde van Advocaten van 21 november 1931 sloot zieh aan bij de jurisprudentie.'''"
In een aantal gevallen wordt nog als argument voor de beslissing aangevoerd
dui ecu oplossing in tegenovergesieiue zin nei gevoig zou neooen, uai een paruj'ule
weigert ecu gehcimhouder uit zijn verplichtingen te ontslaan, daarvan in de procedure nadelige gevolgen zou kunnen ondervinden (de .v/Vcwe .vi^rt/'/zco///), wat al dan niet
wordt gevolgd door de overweging dat zij er daardoor wellicht van weerhouden zouden worden een beroep te doen op deze geheimhouders.''"* Het argument is weinig
principicel en bovendien niet sterk, want als het probleem zou spelen, dan moet de

*" Maar wie het algemeen belong ullecn ziel als afgelcide van het particuliere belang van de client, komt
snel tot de conclusie dat het versehoningsrecht in de hier bedoelde situaties komt te vervallen, zoals VERSIIXiliN 1931. p. 98 en 109.
""' Art. 1931 lid 3 van het wctsontvverp-l.ocir. A'<;mtr.vruAAt7i // 1903-1904. B. 70. nr. 2.
""' lloevvel or sonis wel enige onzekerheid lijkt to hebben bestaan. / o geeft de advocaat Mr R. van Oppen
in .4(A(X<I/<7I/>/<II/ 1924. p. 19, or hlijk van dat hem nog niet recht duidclijk is of hij na ontslag door zijn
clit'nt uit de geheinihoudingsplicht toch nog een verschoningsrecht heeft. Hij was maar net aan een mogelijke gij/.cling ontsnapt, dus zijn bezorgdheid laat zieh wel indenken. De RC genoemd in H.W.C.J. de
Joi\g, • I lot ambtsgeheim van den cundidaat-notaris". »V/VÄ 3043 (1928), p 304-305, dreigde ook even een
verkeerdc beslissing te nenien. maar dat word voorkomen doordat partijen van de getuigc afzagen.
**' Rb Amsterdam 27 april 1846, KÄ 1846. 545; llofCieldcrland 12 november 1857. It'. 1944. p. 2; Rb
Maastricht 22 September 1926. ,V7 1927. 318; Hot"'s-Hertogenbosch 12 april 1927, AU 1927. 604; HR 17
februari 1928, <V./ 1928. 727; Rb Arnhem 16 februari 1953, ,V/ 1953. 215; Rb Rotterdam 18 Oktober 1954.
M/ 1955. 368; Rb Breda 14 decembcr 1959. ,V7 l%0. 398; Hot" Arnhem 8 maart 1983. AW 1984. 212; HR 1
maart 1985. NV 1986. 173; Rb Haarlem 21 mei 1987. A7 1988, 624; HR 2 Oktober 1990. AV 1991. 124.
"** V1:RS1I:C;I:N I931. p. 9«. en 109; B A N N I I : R 1928. p. 8; H. L A N D B I : R G . -Verschooning van het

utleggcn van een verklaring op grond van ambtsgeheim". Jf. 11824. p. 4 (1928); N.F. van Manen. "Het
Watergate van hot berocpsgeheim'. .VJÄ 1978. 455 (maar die zict het verschil niet tussen verschoningsrecht en beroepsgeheim); VRANKliN 1986. p. 106: VRANKKN 1987, p. 189; WISSfcLlNK. 1997, p. 34.
' " V A N K.l'VK 1931. p. 148.
""" Hot" Arnhem 8 maart 1983. AJ 1984. 212: HR 1 maart 1985. A'7 1986, 173 (Notaris Maas): Rb Haarlem
21 mci 1987. .V/ 1988. 624. In de literatuur: SCHORtR 1930. p. 8; SCHORER 1931. p. 131; T HART
1992. p. 106; Hl-IMSKHRK 1996. p. 11.
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rechter dat gewoon niet doen."** Een empirische onderbouwing heeft deze veronderstelling bovendien niet. *' Daarenboven kan het volledig terecht zijn om aan de procedurele opstelling van een partij consequenties te verbinden. De wet biedt die
mogclijkheid op verschillende plaatsen "', zodat een beslissing in die geest onder
omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn. ""
Het lijkt intussen vreemd te zijn dat een geheimhoudcr kan blijven zwijgen
terwijl zijn client niets liever wil dan dat hi) een verklaring afiegt. Cielct op het voorgaande '" kan de client de vertrouwenspersoon echter wel dwingen te /wijgen. maar
niet dwingen te spreken. Sommigen vinden het aanmatigend en patemalistisch dat de
client niet het laatste woord heeft. Huns inziens staat dit op gespanncn voet met de
geleidelijke erkenning van de mondigheid van de hulpzoeker.'" lien dcrgclijk pleidooi voor een wijziging van de wet of de jurisprudence verdient niet direct bijval. Ue
realiteit gebiedt te onderkennen dat de vertrouwensberoepen hun bestaansgrond vinden in de omstandigheid dal deze beroepsbeoefenaars over kcmiis en capaciteiten
beschikken die bij hun dienten ontbreken. Daar kan de mondigheid. zcltstandigheid
en individualiteit van die dienten niets aan af'doen. Het zijn bovendien »irr/oimv/wberoepen, omdat zonder dat vertrouwen het beroep niet naar behoren kan worden
uitgeoefend. Dat vertrouwen wordt daarom beschermd. Aan die bescherming. zoals
die in wet en jurisprudentie gestalte heeft gekregen, kleven verschillende aspeclcn. lir
is een maatschappelijk belang, een belang van de beroepsgroep. een belang van de
geheimhouder en een belang van de dient. In de gevallen dat er geen verplichting tot
geheimhouding bestaat jegens de client ligt het het meest voor de hand de afweging
van het een en ander te leggen bij de geheimhouder. De client zal aan de andere belangen immers geen gewicht toekennen. het gaat hem om zijn eigen belang. De samenleving als geheel hoort er niet over te oordelen, want dat zou bekendmaking van
wat eventueel verborgen moet blijven impliceren. Datzelfde geldt voor vertegenwoordigende Organen van de beroepsgroep. Daamaast geldt dat de client soms niet
kan overzien wat in zijn belang is. Dat is niet patemalistisch, maar realistisch. In de
eerste plaats is er de vakinhoudelijke afweging. De geheimhouder zal over het algemeen kunnen overzien of zijn spreken al dan niet in het vaktechnische belang van
zijn client is, de client zelf kan dat in beginsel niet. Daarvoor moest hij juist een beroep doen op de geheimhouder. In de tweede plaats - dit geldt vooral wanneer aan de
geheimhouder wordt verzocht mede te delen wat er is besproken - is voor de client
niet altijd te voorzien wat de door hem zo gewenste verklaring zal gaan inhouden.
Het is een hoge uitzondering dat twee personen dezelfde weergave geven van een
bepaald gesprek en na enig tijdsverloop is dat zo goed als uitgesloten. Van de geheimhouder kan niet worden verwacht dat hij precies zal zeggen wat de client uitkomt; dat zou in strijd komen met zijn verplichting als getuige. Voor de client is dus
vaak onzeker wat de uitkomst zal zijn, voor de geheimhouder niet. Ten slotte is er

*** J.C.M. Leijten, 'Het professionele (of functionele) verschoningsrecht'. AWÄ 1986, 708, spreekt dan ook
van "siecht rechterlijk optreden."
™° Waarop VRANKEN 1986, passim, telkens terecht wijst.
™'Am. 21.22, 88lid4. 162 lid 2. 164 lid 3, 179 lid 4, 196 lid 2, 198 lid 3 Rv.
™ Vgl. Rb 's-Gravenhage 1 juli 1992, M/ 1993, 253, en Rb Rotterdam 24 december 1993, /V./ 1995, 220,
hiervoor besproken in par. 3.4.2.
™ Par. 3.4.2.
** VRANKEN 1986, p. 100 e.V.; VERSTEGEN 1928-2, p. 237.
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nog het belang van de geheimhouder zelf. Hij is degene die tuchtrechtelijk de gevolgen ondervindt indien er toch meer is medegedeeld dan had gemogen. Daarom zal
aan hem een marge van beoordeling moeten worden gelaten om te voorkomen dat de
behartiging van de belangen van de client ten koste gaat van zijn eigen positie. Wei
zal dc geheimhouder ten opzichte van zijn client goede argumenten moeten hebben
om te blijven zwijgen ondanks de opheffing van het beroepsgeheim. De beoordeling
van die argumenten is hooguit een tuchtrechtelijk probleem, de verhörende rechter
komt terzake geen toetsingsbevoegdheid toe (zie par. 3.4.3).
Merk op dat hier telkens het verschoningsrecht in het geding is en niet de geheimhoudingsplicht. Het lijkt immers niet voor redelijke twijfel vatbaar te zijn dat
een geheimhoudingsplicht vervalt wanneer de geheimhouder daaruit door alle betrokkenen wordt ontslagen/"' Als in een andere context dan een getuigenverhoor
door de geheimhouder een bcroep wordt gedaan op zijn geheimhoudingsplicht om te
rechtvaardigen dat geen mededelingen worden gedaan. kan dat beroep daarom worden vcrworpen op de enkele grond dat de geheimhouder door betrokkene uit die geheimhoudingsplicht is ontslagen.""'
3.4.7 Df toetoi/fx van eenfteroe/»op ne/ ver.vcAoniwg.wwA/
De toetsing van een beroep op het verschoningsrecht door een geheimhouder
aan wie dat recht toekomt. draagt een element van tegenstrijdigheid in zieh. Het professionelc verschoningsrecht zal altijd worden ingeroepen in een geval waarin de
betrokkene van oordeel is dat het antwoord op wat hem wordt gevraagd om de een of
andere reden, verborgen dient te blijven. Maar als het erom gaat om na te gaan of dat
wel een juisl oordeel is. zal dat verborgen te houden feit bekend moeten worden gemaakt en is het niet verborgen meer. Het verschoningsrecht zou dus om zeep worden

"" Zodiit ile NJV-vergadering van 1905 met die Stelling geen moeite had. Zij werd met 58 tegen 6 onderKhrcvcn (llandclingcn NJV 1«H)5. p. 191). Zie ook VKRSTECilCN 1931, p. 98. IX- enige die daar anders
over denkt is HH1-TS 1989. p. 284.
** /.ouls gebeurde in Mo! Amsterdam 18 Oktober 1922, A7 1923. 1008. in een procedure tot rekening en
venmtwoording. Ook in Rb Amsterdam 9 juni 1933. A£/ 1934, 230. werd een notaris veroordeeld tot het
alleggen van rekening en verantwoording, maar toen was de geheimhoudingsplicht volgens de rechtbank
niet in het geding. In Mol 's-liravenhage 27 december 1945. /V7 1946. 429, werd het ziekenhuis verplicht
tot de ovcrlcgging van medisehe gegevens. omdat de patient de arisen had ontslagcn uit de geheimhoudingsplicht Rb Assen 12 Oktober 1954, A'./ 1955. 207, geefi een gelijksoortige beslissing in een vergelijkbare casus. In l'res. Rb llaarlem 12 mei 1992. AU 1993. 793, was de arts wel ontslagen uit de
geheimhoudingsplicht. maar gelet op de bij/onderc omstandigheden van het geval bleet die plicht volgens
de President toch bestaan. In l'res Rb Breda 16 december 1993. K(/ 1994, 57, wordt een accountant veroordeeld tot afgilW van slukken aan de hewindvoerder van /.ijn opdrachtgever (waarbij de President ten
onreehte spa-ekt van verschoningsrecht in plaals van geheimhoudingsplicht). In Rb Dordrecht 22 januan
1986. A'./ 1987, 9Q6, wordt een notaris in een vcrklaringsprocedure gedwongen tot atgifte van wat hij voor
de beslagdcbiteur onder /ich hocII. IV rechtbank oordeclt dat het verschoningsrecht niet van toepassing is.
omdat anders het verhaal /ou worden gethistreerd. IX" beslissing had evenwel moeten worden gegrond op
de overweging dat in een dergelijk geval er geen sprake kan zijn van relevante sehend ing van het beroepsgeheim. al was het maar omdat dc beslagdebiteur daarop in zijn verhouding tot /.ijn crediteur in redelijkheid geen beroep kan doen. Rb Rotterdam 20 november 1997. .-(<AY>cc»/fnWa</ 1999. p. 909. motiveert
de/ell'de beslissing beter door tc overwegen dat het verschoningsrecht niet betrekking heeft op verfclaringsprocedures.
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geholpen wanneer de verschoningsgerechtigde verplicht zou worden alle feiten op
tafel te leggen.
Dat spanningsveld kan worden opgelost door tussen de verhörende rechter en
de verschoningsgerechtigde een toetsende instantie te schuiven. die ook geheimhoudingsplichtig en verschoningsgerechtigd is en daarom kennis kan nemen van do achtergronden. Zo is er wel eens op gewezen dat in Frankrijk de deken van dc
plaatselijke orde geYnformeerd placht te worden en mee kwam naar de zitting om zijn
oordeel te geven. " Van Oven zag de oplossing in een instantie, liefst buitcn de rechterlijke macht, die ook nog eens een commissie van beroepsgenoten raadpleegt.™*
Later beperkt hij dit tot een 'eereraad' van beroepsgenoten." Het idee van Van Oven
heeft weerklank gevonden in het voorstel van een door de Nationale Raad voor het
Maatschappelijk Werk in 1960 ingestelde commissie. die - in de woorden van Van
Bemmelen - voorstelde een 'sluiscommissie' in te stellen. Van Beminelen /elf zag
meer in een uniforme wet voor alle geheimhouders. '" Ook I.angemeijer pleit ervoor
het voorstel van Van Oven over te nemen."' Verbürg zoekt het in een commissie van
deskundigen, die de rechter van advies moet gaan dienen."' Vranken beplcit een
soort afzonderlijke procedure voor een rechter die niet over de zaak heeft te oordclen,
en daarom kennis kan nemen van alle informatie.'" De Orde van Advocatcn schoof
de deken als toetsingsinstantie naar voren."*
De merites van dit soort voorstellen kunnen onbesproken blijven. De wctgcver
heeft er nooit voor gevoeld''* en de hoge raad is een eigen weg ingeslagen, die enerzijds uit nood is geboren (geheimen blijven geen geheimen als ze verteld worden) en
anderzijds in de lijn ligt van de wijze waarop het verschoningsrecht als rechtsfiguur
*" 'Strafproces en getuigplichf, 7V.V 1905. XVII. p. 481-484.
™* J.C. van Oven, 'Ambts-, bcroeps- en andere geheimen', iVJfl 1932, p. 6-7.
™" J.C. van Oven. 'Verschooningsrecht voor den journalist?', M/ß 1937, p. 1088. Dc voorstellen van Van
Oven hebben overigcns ook de hcdocling de vertrouwenspcrsonen zekcrheid te bicden waar zij thans in
onzekerheid leven. Ken notaris die meenl te moeten spreken of zwijgen loopl altijd. ondanks de ruimc
marges die hem worden gelaten, het risico dal de tucht- of strafrechter daar anders over denkt. Door zijn
gewetensprobleem te laten toetsen kan hij zieh vrijwaren voor onaangename gevolgen van zijn beslissing.
Vgl. de opmerkingen van Melis en Spanjer blijkcnd uit H7WÄ 3374 (1934), p. 360 en 377.
"° VAN BEMMEI.EN 1964, p. 369 e.v.
' " G.E. Langemeijer. "De journalist die zijn bron niet wil noemen', M/fl 1980, p. 516-517, en LANGEMEIJER 1975, p. 501.
""VERBÜRG 1975, p. 305; VERBÜRG 1976, p. 1174.
' " VRANKEN 1986. p. 124-125. Het voorstel van Vranken wordt ondcrstcund door WEMES 1989. p.
222. Vranken schrijft ook en zonder bronvermelding dat al in 1905 tijdens dc NJV-vcrgadering is verdedigd om een commissie met de beslissing te belasten, maar dat heb ik in de handelingcn niet tenig kunnen
vinden. Misschien heeft Vranken dat overgeschreven van VERBÜRG 1976, p. 1174, nt. 8, die ook al niet
precics aangeeft waar dit dan in de handelingcn te vinden is. Met wordt vaker nagepapegaaid, zic K. Diemer. "Bescherming van het individu ten opzichte van dc communicatiemedia. in het bijzondcr met bctrekking tot ongefundeerde of niet gemotiveerde aantijgingcn'. Handelingen 1978 der Nederlandsc JuristcnVereniging, le stuk. /.wolle 1978, p. 76. en WISSEI.INK 1997. p. 38. Dc bron van alle kwaad is wellicht
de heer Steinmetz, die op de vergadcring van de Broederschap van Candidaat-Notarissen van 13 juli 1934
opmerlct: "Wat het verschoningsrecht betreft (...) zou een jurisdictie zoals Prof. Van Oven voorstclt en die
meen ik is ter sprake gekomen in de Handelingen van de Nederlandsche Juristen-Verceniging van 1905
alleszins aanbeveling verdienen" (Verslag 13 juli 1934, HWÄ 3374 (1934), p. 371. linker kolom).
' " J.J.M. Hertoghs. 'NJ 1990. 750: De raadsman gekortwiekt?', ^c/voca/cnWac/ 1991. p. 299, en de aldaar
genoemdc stukken.
" Zie voor een expliciete verwerping door de minister van justitie W.H.H. Heemskerk, 'De journalist die
zijn bron niet wil noemen', M/fl 1980, p. 754.
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in dc loop der jaren gestalte heeft gekregen. AI eerder zagen we immers dat het de
professionele verschoningsgerechtigden zelf zijn, die zijn aangewezen als hoeder van
de belangen die hebben geleid tot de instelling van het verschoningsrecht. Het in hen
gestelde vertrouwen brengt dan met zieh, dat dit ook bij de toetsing van een beroep
op het verschoningsrecht als uitgangspunt heeft te gelden. De door de hoge raad ontwikkeldc toets geeft daar uitdrukking aan. Deze werd voor het eerst met zoveel
woorden geformuleerd in het Notaris Maasarrest'"' en houdt in dat bij een beroep op
het verschoningsrecht
de opgegeven vragen niet hehoeven te worden beantwoord, zolang de rechter aan redeMjkc twijlcl ondcrhcvig acht of die beantwoording naar waarheid zou kunnen geschieden zonder dat geopenbaard wurdt wat verborgen dient te blijven.
Met andere woorden, zolang op redelijke gronden de mogelijkheid moet worden
open gehouden dat er iets is op grond waarvan terecht een beroep op het verschoningsrecht terecht wordt gedaan.
Het criterium is herhaald in HR 7 juni 1985, 7V7 1986, 174, uit welk arrest
tevens blijkt dat we het hiermee moeten doen. Met daarnaast afwegen van de bij het
concrete gcval betrokken belangen is nict aan dc orde, want dat "zou tot een zodanige
on/ckcrhcid omtrent de reikwijdte van het verschoningsrecht leiden dat dat daardoor
op onuanvaardbarc wijze zou worden aangetast." In par. 3.4.3 is al besproken dat de
formulcring van dit argument niet zo gelukkig is. De bedoeling is niettemin duidelijk:
als er tenminste redelijke twijfel bestaat, moet het beroep op het verschoningsrecht
worden gehonoreerd, en andere omstandigheden - later bespreken we nog een uitzondering - kunnen daaraan niets afdoen. Dit is later nog bevestigd in overweging 3.3
van MR 22 September 1995, A7 1996, 55.
Het criterium is toegepast in: Hof 's-Hertogenbosch 27 maart 1991, iVV 1992,
16; Ktr Amsterdam 4 September 1991, A7 1992, 351; HR 8 november 1991, M/
1992, 277'"; HR 25 September 1992. M/ 1993, 467 (Notaris van Eijck); Rb in HR 5
Oktober 1993, M/ 1994. 262 (strafzaak); HR 11 maart 1994, A7 1995, 3; Hof Arnhem
13 december 1994. /V7 1996, 241"*; Hof Amsterdam 15 februari 1996, A7 1998, 354;
HR 21 februari 1997. M/ 1997. 305 (t.a.v. een belastingambtenaar); HR 25 mei 1999.
M/ 1999. 580 (t.a.v. een belastingambtenaar); Hof Arnhem 23 november 1999, A7
2001, 86; HR 9 augustus 2002, A7 2004, 4 7 / ' " Het criterium is getransporteerd naar
andere regelingen, waarin aan geheimhouders een 'verschoningsrecht' is toegekend
met betrekking tot het op de een of andere wijze verstrekken van informatie, zoals in
HR 18 december 1998, A7 2000. 341, dat een tot een notaris gerichte vordering van
de Ontvanger tot het verstrekken van informatie betrof.

"* HR 1 maart 1985. AW 1986, 173.
'" Ten aanzien van een hclastingambtenaar. dus in een geval waarin er sprake is van een lexspecialisvcrsehoningsrecht. In par. 3.5.1 zal nog worden besproken dat het criterium ook dan moeten worden gehniikt.
"* Men onjuist arrest, /ie hiervoor par. 3.4.3. Overigcns fomiulccrt het hot' het criterium negatief. waar op
zieh genomen geen bewaar logen beslaat. In die constructie is het wel taalkundig juister niet "of maar
"dal" le gchruiken ("niet huitcn redelijke twijfel is dat...."V
"" In dit arrest is in de tomuilering v;in het criterium het woordje "zolang" veranderd in "zodra"; dat zal
wel geen dienere achtcrgrond hchhen.
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Biedt het criterium de rechter voldoende houvast? Jazeker. want de beoordeling is er erg makkelijk op geworden. Hen beroep op het verschoningsrecht gaat in
beginsel altijd op. tenzij meteen duidelijk is dat de strekking van de vraag is iets te
vememen waartoe het verschoningsrecht zieh niet uitstrekt: iets wat - ik gebruik deze
woorden een keer en daarna niet meer - buiten het 'object van het verschoningsrecht'
vah."° En eigenlijk is dat alleen het geval wanneer we met een benoemde uitzondering te maken hebben. We zullen daarvoor de buk moeten richten op de reikwijdte
van het professionele verschoningsrecht (par. 3.4.8).
Hoewel de hoge raad een formele maatstaf lijkt aan te leggen, hceft het toetsingscriterium ook materielle gevolgen. De beoordeling ligt primair bij de verschoningsgerechtigde, zodat niet meer relevant is of er in casu wel sprake is van "een
geheim'. In het verleden meende men dat het verschoningsrecht ophoudt indien dat
waamaar gevraagd werd in feite al bekend was.'"' Die tocts is nu niet meer relevant.
Wellicht valt er meer te zeggen over de kwestie dan al bekend is of ligt het loch een
nuance anders dan men aanneemt. en dat is iets wat alleen de verschoningsgerechtigde kan beoordelen. Dat impliceert overigens ook dat een professioneel verschoningsgerechtigde die aanvankelijk een verklaring heeft afgelegd zieh later toch op het
verschoningsrecht mag beroepen. Een beroep op het verschoningsrecht kan dus niet
worden verworpen op de grond dat iedereen toch al weet wat de inhoud van dc verklaring zal moeten zijn.
Vanuit de optiek van de bescherming van de vertrouwelijkheid van sommige
beroepen is er geen ander criterium denkbaar dan door de hoge raad is aanvaard,
maar dat betekent nog niet dat iedereen daarmee even gelukkig zal zijn. Wie voor de
bewijslevering afhankelijk is van de verklaring van een geheimhouder kan licht het
idee hebben dat de geheimhouder zieh al te snel op het verschoningsrecht beroept en
dat de rechter dat al te snel accepteert. Dat komt uiteraard doordat een grote verantwoordelijkheid is gelegd bij de vertrouwenspersonen en dus hun individuele beroepsethiek zo goed als bepalend is voor de uitkomst. Twijfel aan die ethiek - en
niemand is volmaakt, dus waarom zou die twijfel niet gerechtigvaardigd zijn - leidt
dan tot twijfel aan de rechtsgang. Een geheimhouder doet er daarom verstandig aan
over het inroepen van het verschoningsrecht te overleggen met iemand uit de beroepsgroep die een zeker gezag geniet (zoals de deken van de plaatstelijke orde in het
geval van advocaten). Dat zal de justitiabele het vertrouwen geven dat er gegronde
redenen zijn voor de weigering vragen te beantwoorden/"
"° Na het proefschrift van Verbürg (VERBURG 1975) is deze terminologie erg in zwang gcraakt, maar ik
kan er niet tegen. I let is ook onzin. Object van het verschoningsrecht is op zijn best de vraag die wordt
gesteld. niet de inhoud van het potentiülc antwoord.
"' HR 29 november 1949. M/ 1950. 664. biedt daarvan een voorbeeld door het verschoningsrecht te koppelen aan datgene wat "op zichzelf of in verband met dc omstandigheden een geheim karakler draagt."
Een oud geval wordt beschreven in 'Het beroepsgeheim van den medicus', >f. 8353. p. 4 (1906). I)e geneesheer van een krankzinnigengesticht verstrekt informatie aan de echtgenote van een overledcn patient.
Hij wordt door de ouders van de overledene vervolgd wegens sehend ing van het beroepsgeheim van art.
378 CP. De Rechtbank van Chälons-sur-Mame ziet dat er niet in. want de arts heeft "simplement confirm^
des choses dejä connues de la femmc."
'"" NIJGH 1961, p. 554-563:1., van Almelo. 'Verschoningsrecht. meldingsplicht en de fiscale asielzoeker',
/frfuoca/e/tftW 2002. p. 339. Dat is zinvoller dan de justitiabelen voor te houden dat het gaat om berocpsgroepen waarin vertrouwen mag worden gesteld. VERSTEGEN 1928. p. 126. mag dan wel schrijven: "De
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vow ar/. /65 Äv
Hct professionele verschoningsrecht is niet onbeperkt, maar betreft blijkens de
tekst van art. 165 lid 2 sub b Rv slechts datgene wat de betrokkene "in die hoedanighcid is toevertrouwd." Deze formulering gaat rechtstreeks terug op de tekst van 1838,
toen het verschoningsrecht werd beperkt door de bepaling dat dit gold "alleen en bij
uitsluiting nopens hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd." Bij hct tot stand komen van de nieuwe formulering is niet bedoeld van de
vroegere formulering af te wijkcn, zodat de jurisprudence van voor 1988 haar geldighcid hecft behouden/"' Hct - zonder toelichting - weglaten van woorden als "alleen en bij uitsluiting" is uiteraard zonder betekenis: in vrijwel iedere wettelijke
bepaling ligt besloten dat het door de bepaling in het leven geroepen rechtsgevolg
alleen op die bepaling kan worden gebaseerd als aan de in de bepaling omschreven
voorwaarden is voldaan.
In art. 218 Sv is de beperking aldus geformuleerd dat het verschoningsrecht
geldt "alleen omtrcnt hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd." Dit sluit woordclijk aan bij de tekst van 1838, zodat ook de strafrechtelijke
jurisprudence in aanmerking moet worden genomen bij de bepaling van de reikwijdtc van hel verschoninnsrecht.
De geconstateerdc uniformiteit is nog eens door de hoge raad bezegeld doordat in hct Notaris Maasarrest is uitgemaakt dat ook het in Nederland geldende rechtsbcginscl, waarop het verschoningsrecht is gebaseerd, inhoudt of tenminste met zieh
brcngt dat het verschoningsrecht van de notaris "zieh alleen uitstrekt tot datgene
waarvan de wetenschap hem als zodanig, dat wil zeggen als notaris, is toevertrouwd."''''
De twee onderdelen van dit deel van art. 165 lid 2 sub b Rv worden in het
hierna volgendc afzonderlijk besproken.

lien geheimhouder is niet de hele dag door geheimhouder. Een advocaat
maakt wel eens een wandelingetje, pakt de trein om naar de opera te gaan, kijkt naar
de tv etc. Wat hij dan waarneemt, wat hem dan wordt verteld, neemt hij niet waar en
wordt hem niet verteld in zijn hoedanigheid van advocaat. Mocht hem daamaar worden gevraagd als getuige, dan zal hij die vragen moeten beantwoorden. Dat geldt
zelfs wanneer hij als curator in een faillissement is opgetreden.^ Bovendien is hij

waarborg bij uitnemendheid tegen misbniik van welk voorrrecht ook den geheimhouders toegekend. ligt
dan ook tenslolte in hel /cdclijk pcil dor vertrouwensberocpen hier len lande", degene wiens belangen in
het geding zijn /al duur nauwelijks een boodschap aan hchben.
'•' A'imnT.\7H**rn // 1969-1970. 10377. nr. 3 (MvT). p. 16. rechterkolom: "Nu niet gezegd kan worden dat
de huiiligc jurisprudentio oiiilrent de draagwijdte van hel beroepsgeheim correctie behocft ..."
" ' MR I maart 1985. V./ I*J86. 173. r.o. 3.4.
'•' Rb Amsterdam I 7 april 1941. Y./ 1942. 345. ont/egt de advocaat die de int'ormatie heeft verkregen als
curator in een I'aillissemenl het berocp op verschoningsrecht Daarmee spoort dat in ccn dergelijk geval
«x>k het advocatcntuchtrcchl niet van tiiepassing is: Raad van Toezicht Rotterdam 29 april 1975. .4</w>cuh-nWi/</ 1976. 50. en Raad van Toc/icht Rotterdam 3 juli 1981. .•fcMx-u/i'nMa</ 1982. 242. De juistheid van
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niet zijn hele leven advocaat geweest. Wat hem voor die tijd bekend is geworden,
lean daarom nooit onder zijn verschoningsrecht vallen. ""
Er is wel gezegd dat er een "oorzakelijk verband' moet zijn tussen dc venvorven kennis en de beroepsmatig verleende bijstand. " Filosofisch gezien is de term
niet gelukkig gekozen, maar er wordt wel mee uitgedrukt dat gelijktijdigheid niet
volstaat. De arts die zijn patient tijdens het consult onverhoeds de assistente /ict aanvallen, zal daar met een gerust hart over mögen verklaren. Maar /oals bijna alle
grenzen in het recht is ook deze grens vloeiend. Het ligt immers minder cenvoudig
wanneer men een beroep doet op een geheimhoudcr omdat men in hem zoveel vertrouwen stelt. zonder dat om juist door die geheinihouder verstrekte hulp wordt gevraagd. Of wanneer de tegenpartij aan de telefoon hangt en mededelingcn doet.
Een probleem bij de afbakening is dat deze van beroep tot beroep zal verschillen. Een arts die om juridisch advies wordt gevraagd of een advocaat die een gekwetste duim verbindt is niet in zijn hoedanigheid van geheinihouder werkzaam,
maar voldoet wel aan een verzoek dat voor een andere geheinihouder tot een geslaagd beroep op het verschoningsrecht kan leiden. Sommige beslissingen zijn daarom alleen relevant voor de specifieke beroepsgroep en niet voor andere
geheimhouders.
Dit betekent tevens, dat de visie op hetgeen tot de taak van een bepaaldc beroepsgroep moet worden gerekend. bepalend is voor de beantwoording van de vruag
of het verschoningsrecht in het geding is. De rechter dient daarbij zelfstandig na te
gaan of werkzaamheden zijn verricht die moeten worden gerekend tot de taak van
een bepaalde beroepsgroep. De opvatting van de beroepsgroep zelf, tot uitdrukking
komend in het standpunt van een vertegenwoordigend orgaan, is niet doorslaggevend.™
In par. 3.4.10 zal blijken dat de professioneel verschoningsgerechtigden in
vier beroepskringen kunnen worden ondergebracht. Ten aanzien van de daaraan verbonden kemberoepen zal hier na worden gegaan wanneer de desbetreffende beroepsbeoefenaars in hoedanigheid optreden. Dat zal als handvat kunnen dienen voor de
beoordeling van de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaars die tot de desbetreffende kring gerekend kunnen worden.
J. 4. & /. / iVofariwew
Met name bij de notarissen speelt de beoordeling van de verrichte werkzaamheden een belangrijke rol, nu de funetie van de notaris zieh gaandeweg heeft ontwikkeld van 'gepatenteerde aktenschrijver' tot die van adviseur in alle zaken waaraan
een juridisch aspect kleeft en dus al lang niet meer beperkt is tot het opstellen van
aktes.

deze benadering wordt uitgebreid onderbouwd in S. Boekman. 'De advoeaal-curator en het advocatentuchtrecht'. A 7 1996. p. 27-29.
Dat lijkt evident, maar moest loch nog worden beslist in Cierecht Eerste Aanleg Curasao 14 april 1975,
AW 1975. 453. Idem Rb 's-Hertogenbosch 28 juni 2002, yVinw.»*ri«r/Sfra/rec/i/ 2003, 86. iuchtrechtelijk
was dit al eerder uitgemaakt: Hof van Discipline 27 mei 1963, yfcfawa/enAW l % 5 . 213 (nr. 125).
™ VERSTEGEN 1931. p. 91.
™ HR 8 december 1995. AV 1996.708 (Antilliaanse zaak).
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Dit laat zieh al illustreren aan de eerste gepubliceerde zaak waarin expliciet de
vraag aan de ordc kwam of de wetenschap van de notaris in hoedanigheid was verkregen. De betrokken notaris was gevraagd of hem door een partij - toen hij nog kandidaat-notaris was, maar dat speelde verder geen rol - was medegedeeld dat die partij
de onroerende zaak Glooiland had gekocht. De rechtbank verwierp het beroep van de
notaris op hct verschoningsrecht, omdat gevraagd werd naar een mededeling die hem
was gedaan buiten het verband van het opstellen van een akte en dus niet de eigenlijke taak van een notaris betrof.''' Deze uitspraak zou tegenwoordig op weinig steun
kunnen rekenen, omdat de algemene adviserende funetie van notarissen op het gebied van onroerende-zaaktransacties zelfs niet meer weg te denken valt uit het
rechtsverkeer. Opgemerkt moct worden dat in hoger beroep ook het Hof dat inzag,
zodat uiteindelijk in die zaak de door de notaris afgelegde verklaring buiten beschouwing werd gelaten/'"
Dcze bcslissingen leren, dat het verschoningsrecht van de notaris (en mutatis
mutandis geldt dat ook voor de andere geheimhouders) niet voor eens en voor altijd
vastligt. Wijzigingen in de funetie van een notaris kunnen tot gevolg hebben, dat de
reikwijdtc van zijn verschoningsrecht toe- of afneemt. De wijze waarop in het verleden werd nagegaan of er wel een relatie was met het opmaken van een a k t e " doet nu
enigszins krampachtig aan. maar het is niet gezegd dat in de toekomst die relatie niet
weer van belang wordt. Voor de beoordeling van de reikwijdte van het verschoningsrecht van notarissen zijn - naast de al genoemde uitspraken - de vofgende öesdssingen van belang:
Hof Leeuwarden 16 juni 1937, M/ 1937, 983: Een notaris verricht ook andere werkzaamheden dan hct passeren van aktes, ook al zijn die niet bij wettelijk voorschrift uitsluitend aan hem opgedragen. De betrokken notaris hoeft daarom geen vragen te
beantwoorden over aangiftebiljetten die hij voor dienten heeft ingevuld. "
Rb Hreda 11 juni 1959, M/ 1960, 595: Bctrokkene had een candidaat-notaris geraadpleegd in verband met een door de notaris te houden toezicht op de uitreiking van
geldprijzen van een "Tour-de-Franee-pool." Volgens de rechtbank is er geen verschoningsrecht omdat "slechts zodanige materic de bescherming van het beroepsgeheim en
hot daaraan correlate verschoningsrecht geniet, welke de nood of de persoonlijke belangen van de hulp- en advieszoekende, waaromtrent de notaris als zodanig wordt geeonsulteerd, raakt, dan wel op zichzelve of in verband met omstandigheden een geheim
karakter draagt." Deze uitspraak doet m.i. tekort aan de algemene adviesfunetie die de
notaris heeft gekregen.
Rb Hreda 14 deeember 1959, .Y./ I960, 398: De vragen betreffen hetgeen bij de verkoop van onroerend goed is verhandeld. Het gaat dus om iets waarbij de notaris in zijn
hoedanigheid is opgetreden.
"* Rb Amhcm 24 mei 1«»28. \ 7 1928, 1178.
' " Hol Amhcm 23 juni 1931./W 1931. 1498.
'" Zoals in Rb Amsterdam 24 november 1934. ,V/ 1934. 1105. waarin een gesprek over een aandelentransactic onder hct xcrschoningsrccht werd gebracht omdat daardoor in feite een onroerendezaakstransnctic had plants gexonden.
"" BRANHI-Klil-N 1938. p. 28-29, vond deze uitspraak veel te ver gaan en vreesde dat de roep zou ontstaan hot verschoningsrecht \an de notaris te beperken. Daar zijn notarissen wel vaker bang voor. zie H.M.
Sasse, llet anibtsgeheim \an de notaris'. W/\YÄ (5668) 1983. p. 620-623.
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HR 8 december 1995, A7 1996, 708: In een gcval waarin een notans andere dan notariele werkzaamheden declareerde, deelnam aan bouwvergadenngen on /.ich uit had gelatcn over aspecten van die bouw, mocht worden geeoneludecrd dat de notaris met "als
zodanig" werkzaam was gewecst.
HR 11 maart 1994. .\7 1995. 3: Met feit dat hetrokkcncn ook andere Juristen hebben
geraadpleegd, belekent nog niet. dat de mede geraadpleegde notaris met als vertrouwenspersoon is ingeschakeld, "ook al /ou hct gaan om feiten die veeleer op hct tcrrein
van de hiervoor bedoelde anderen dan op dat van dc notaris liggen."'"

Onjuist is dus Prcs. Rb Almelo, 2 Oktober 1988. A'G 1988. 447. waarin werd
geoordeeld dat het door een notaris in depot nemen van een gesloten envelop niet
werd gerekend tot de in de wet aan de notaris opgedragen specifieke taken. Dat is
geen relevant criterium.'"* In de beoordeling in eassatie van de/.e zaak in HR 22 november 1991, A7 1992. 315, kwam deze kwestie niet meer terug door locpassing van
het in par. 3.4.7 bedoelde criterium: doordat aan redelijke twijfel ondcrhevig was of
afgifte kon geschieden zonder openbaarmaking van wat verborgen moest blijvcn.
moest het standpunt van de verschoningsgereehtigde gerespecteerd worden en hoc I de
niet meer te worden nagegaan of de notaris wel in hoedanigheid had gchandeld.
Genoemd arrest HR II maart 1994. A'V 1995. 3, geeft aanleiding lot ecu afsluitende opmerking. Het ging om een reeks transacties waarbij een onderneming
"vrijwel als going concern" werd verkocht. Beide partijen lieten zieh bijstaan door
advocaten en andere Juristen, terwijl de vastlegging van de overeenkomsten door de
betrokken notarissen werd verzorgd. Uit de beslissing blijkt dat de functie van de
notaris als begeleider van zakelijke transacties, ook wanneer er geen sprake is van de
specifieke notariele beroepsuitoefening, in verband met het verschoningsrecht voiledig erkenning heeft gevonden. Indien aan de in de volgende paragraaf te bespreken
eis is voldaan, zal de notaris zieh dus in alle gevallen waarin hij uit hoofde van zijn
deskundigheid of zelfs van zijn ervaring als notaris wordt benaderd, desgewenst het
verschoningsrecht kunnen inroepen. Het trekken van een grens daar waar er sprake is
van "financiele dienstverlening""* is dus niet juist. Het gaat er om of de geheimhouder als vertrouwenspersoon is benaderd.
Dat daar misbruik van kan worden gemaakt is de prijs die de samenleving
voor ieder recht en voor iedere bevoegdheid moet betalen. Een vertrouwenspersoon
die zieh laat betrekken in dubieuze praktijken verliest niet om die reden het verschoningsrecht"'', maar hoort uit de beroepsgroep verwijderd te worden. Wanneer het

Het benaderen van een notaris "als vertrouwenspersoon" is de formulering uit hct Notaris Maasarrest.
Daarmee kan de HR niets anders bedoelen dan hct henaderen van de notaris in diens hoedanigheid van
notaris.
^" Idem WEMES 1989. p. 220.
Zoals ten aanzien van advocaten is bcpleit door C.Ch. Mout. 'Advocaat en verschoningsrecht. een
reactie". /<tAr>ca/enWu(/ 1996. p. 576. die werd bijgevallen door J.Chr. Weisz. 'Advocaat. verschoningsrecht. normbesef en beroepsethiek", /*(A>oca»fnA/a^ 1996, p. 932-934. Ook DOORENBOS 1996. p. 113,
vindt dat financiele dienstverlening niet meer tot het optreden in hoedanigheid kan worden gerekend.
" Idem DOORENBOS 1996. p. 113. nt. 17. Anderen zijn het daar niet mee eens (VRANKEN 1986. 118;
de literatuur genoemd in WISSELINK 1997. p. 129-130; WLADIMIROrF 2001. p. 563), maar meer dan
een niet rechtstreeks op rechtspraak gebaseerde mening is dat niet.
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'zelfreinigend' vermögen van de beroepsgroep te wensen over laat, dient de aandacht
zieh daarop te richten, niet op het verschoningsrecht.
Dat er sprake is van financiöle dienstverlening betekent dus nog niet dat er
geen verschoningsrecht is. De grenzen komen daarentegen in zieht wanneer het terrein van de dienstverlening wordt vertaten en de notaris een specifieke functie gaat
uitoefenen. Dat is het geval wanneer hij bijvoorbeeld commissaris wordt van een
bcslotcn vennootschap of als trustee gaat fungeren. Zoals steeds zijn de grenzen ook
hier vloeiend, zodat van geval tot geval zal moeten worden uitgemaakt of de betrokken wcrkzaamheden niet wellicht toch als vertrouwenspersoon zijn verricht. Afbakening van die grenzen is bij gebreke van richtinggevende jurisprudence louter
spcculaticf. De Stellingen van auteurs die zieh daaraan wagen laten zieh dan ook het
best verklaren vanuit de belangen waaraan zij zieh hebben gecommitteerd.'"

Ook bij artscn en andere medische hulpverleners moet worden nagegaan of zij
in him hoedanigheid van arts informatie hebben verkregen. In sommige gevallen is
duidelijk wat de bcslissing moet zijn. Dc huisarts van een gezin die zieh beweerdelijk
heefi schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van een van de gezinsleden, zal zieh
bij vragen daarovcr niet kunncn verschonen op grond van zijn professionele verschoningsrecht. De vragen gaan immers zeker over een aangelegenheid waarbij hij niet in
zijn hoedanigheid van arts is opgetreden."" Ook Hof's-Hertogenbosch 19 mei 1931,
yVV 1931, 1613, geeft een geval waarin een arts zieh niet kon verschonen omdat hij
niet als arts was opgetreden. In een vaderschapsactie wordt hij als getuige voorgebracht. omdat hij een gesprek had gehad met de vermeende vader. De arts had deze
evenwel uit eigen beweging verzocht om bij hem te komen, gedreven door medelijden met de moeder. Met Hof vond daarom dat de arts geen beroep toekwam op het
verschoningsrecht, zelfs als de vermeende vader ten onrechte had gemeend dat zijn
mededelingen aan een verschoningsgerechtigde arts werden toevertrouwd."'' In een
vrijwel identieke casus, waarin het erom ging of de vermeende vader zieh anders dan
voor hulp of advies tot de arts had gewend met vragen dan wel mededelingen over de
moeder van het kind, vond ook Rb Assen 24 September 1963, A7 1964, 75, dat geen
beroep op het verschoningsrecht kon worden gedaan. Wanneer in de contacten met
de medische hulpverlener een vertrouwelijk gesprek wordt gevoerd dat los Staat van

' " VAN DOMBURCi 1994. p 81-82. schnitt voor dc politic en vindt ten aanzien van advocaten al sncl dat
het niet nicer gaat om berocpsspecificke werkzaamheden: WLADIM1ROKK 2001, p. 562-563, is advocaat
en Irckt dc grcns daarentcgen pas bij "illegale aangclcgcnhedcn"; A.K.H. Klein Sprokkelhorst, "Herijking
van het tiscalc verschoningsrecht'. 77-Ä 2000. p. 6. is dc sprcekbuis van de fiscus en laat alle buitenwettelijke werk/aamheden \an de notaris buiten het verschoningsrecht vallen; B.C.M. Waaijcr. " Rechtsvragenruhriek'. HV/VÄ 2002, p. 765-767, schrijlt voor een notarieel publiek en heett daarmee weer geen enkele
moeite.
"" Hof Amsterdam 21 december 1989. iVJ IW0, 805.
"" ()p dc put.Uievc vcnrouwensrclatio /;\l nog worden ingegaan in par. 3.7.4. Dc juistheid van dit arrest
wordt bestreden door SCHORIR 1931. p. 125. VERBÜRG 1975. p. 69-70 en LANGEMEIJER 1975- p
49S. Bij dc laatstc twee is dc kritiek gcbaseerd op dc niet door de in de uitspraak vastgestelde feiten geschraagdc stclling dat dc arts mede optrad in het kader van de behandeling van de patient. De hier aanbe\olcn oplossing \ ia het incidcntclc verschoningsrecht is m.i. dogmatisch juister.
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de medische hulpverlening. zal daarover later verklaard motten worden, omdat de
desbetrefTende kennis niet in hoedanigheid is verkregen. ™
Bij artsen speelt nog in het bijzonder het probleem. dat zij moeten zijn opgetreden als behandelend arts. Keuringsartsen. verzekeringsartsen. medische begeleiders. artsen die bloed amemen bij dronken rijders en als deskundigen ingeschakelde
artsen verkrijgen ook gegevens over hun "patienten". maar in een functie waarin juist
van hen wordt verwacht dat zij de verkregen informatie verstrekken aan hun opdrachtgevers. Die opdrachten zijn steeds gegeven door anderen dan de betrokkenen
zelf. bijvoorbeeld de uitkeringsinstantie die wil weten of de arbeidsongcschiktheid
nog bestaat. de verzekeringsmaatschappij die wil weten of het risico wel verzekerd
kan worden of het Pieter Baan-centrum dat zieh een oordeel moet vormen over de
persoonlijkheid van een gedetineerde. Het verschil speelde een rol in de twee siecht
begrepen *' op dezelfde dag uitgesproken sententies van het Hoog Militair (ierechtshof ten aanzien van twee scheepsartsen.™" De ene scheepsarts werd vervolgd voor de
weigering te voldoen aan een dienstbevel. omdat hij had geweigerd opgave te docn
van de venerische ziekten van de officieren. Vrijspraak volgde, omdat hij de betrokken informatie had verkregen als /Ww/j<A7t'm/ arts, zodat hij niet verplicht kon worden die informatie bekend te maken. IX* andere scheepsarts werd vervolgd op grond
van art. 272 Sr, omdat hij op een lijst de besmettelijke ziekte had vermeid van een
luitenant ter zee, die hem juist had gevraagd deze ziekte geheim te houden. Ook cle/c
scheepsarts werd vrijgesproken, omdat hij de informatie had verkregen als Officicr
van Gezondheid en dus niet als behandelend arts en hij zodoende geen geheimhoudingsplicht had geschonden.
Wanneer artsen in een dergelijke functie optreden, zijn zij niet de vertrouwenspersonen waarvoor het professionele verschoningsrecht in het leven is geroepen
en hebben zij geen of een zeer beperkte verplichting tot geheimhouding. De beperking tot de behandelende artsen volgt rechtstreeks uit het in het Notaris Maasarrest
door de hoge raad geformuleerde beginsel, dat aan het verschoningsrecht ten grondslag ligt, te weten "dat bij zodanige vertrouwenspersonen het maatschappelijk belang
dat de waarheid in rechte aan het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk
belang dat een ieder zieh vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene om A^/rfa/u/ e« oc/v/ev /o/ /»e« woe/ £WMH<?M WWK/CH." Keurende en observerende artsen wordt niet om bijstand en advies gevraagd, die worden veeleer op je
afgestuurd. Bij het verstrekken van informatie moet wel op geheimhouding gerckend
kunt worden, maar tegelijkertijd is bekend dat de verstrekte informatie juist is gevraagd met het oog op het doorgeven daarvan aan de opdrachtgever van dc arts.
Daarmee is de noodzaak om aan die eventuele plicht tot geheimhouding een profesWat ten grondslag lijkt le liggen aan de beslissing in Rb Alkmaar 3 maart 1952, A7 1953. 91, waarin
een verplccgster rnoest verklaren over wat haar huiten haar berocpsbczigheden omtrent erflaatsler bekend
was geworden. Renzelfde beslissing geeft Hof's-Hertogcnbosch 20 juni 1961. A7 1962. 344, die een destijds inwonende verpleegster verplicht te verklaren over door dc verpleegde gedanc medcdclingen die met
haar ziekte geen verband hielden en bewust en vrijwillig zijn gedaan. Na het Cruquiushoevc-arrcsl (1IK 23
november 1990. JV7 1991, 761, zie par. 3.4.8.2) is de grens in dit soort zaken wel verlegd.
" In HMG 3 november 1916. »f 10044. 4. bijvoorbeeld beroepen verdachte en advocaat-fiscaal zieh elk
op een van na te noemen arresten. kennelijk menende dat deze op een verschillende opvatling gehasecrd
njn. I.ANGEMEIJER 1956. p. 11. meent dat de beslissingen gaan over ovcrmacht en ziel de kem van de
rcdeneringen over het hoofd.
'• HMG 26 november 1915. JV71916, 71. en HMG 26 november. M/ 1916. 72.
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sioneel vcrschoningsrecht te koppelen, vervallen.^ In hoeverre de Wet op de medische keuringen een verschoningsrecht doet ontstaan wordt besproken in par. 3.5.3.11.
In het Vertrouwensartsarrest'^ geeft de hoge raad aan hoe de grens moet
worden getrokken. Bij een aan een Bureau Vertrouwensartsen verbonden vertrouwcnsarts was een melding gedaan van incest en kindermishandeling. Er volgde een
strafrechtelijk onderzoek, dat zieh ook uitstrekte tot twee kinderen uit het bewuste
gezin, die dat jegens hen onrcchtmatig oordeelden. Teneinde duidelijkheid te krijgen
over de gang van zaken werd de vertrouwensarts op verzoek van die twee kinderen in
een voorlopig getuigenvcrhoor als getuige gehoord. Op de vraag wat de inhoud was
geweest van de melding en welk advies door de vertrouwensarts was gegeven weigerde deze antwoord te geven. Het hof kent de vertrouwensarts geen algemeen verschoningsrecht toe en deze gaat daarom in cassatie. De hoge raad komt tot een
beperkt verschoningsrecht. Schematisch verloopt de redenering van de hoge raad als
volgt:
1°. AI lange tijd is door de hoge raad aangenomen dat uit de eisen van het beroep van cen behandelend arts voortvloeit dat deze tot geheimhouding verplicht is en dat dc wet daaraan een verschoningsrecht verbindt (HR 21 april
1913. A7 1913, 958 (Liefdehuis)).
2°. Thans wordt de verplichting tot geheimhouding geregeld in art. 88 Wet
BIG.""
(3°. Daaruit moet worden afgeleid dat de wetgever aan die verplichting tot geheimhouding het verschoningsrecht heeft willen koppelen.)
4". Bcslissend is derhalve of de vertrouwensarts een beroep uitoefent waarop
art. 88 Wet BIG van toepassing is.
5°. Gelet op art. I Wet BIG is kenmerkend voor dergelijke beroepen een
rechtstrcekse relatie met cen persoon, wiens gezondheid tenminste moet worden bevorderd of bewaakt.
6°. Fen dergelijke relatie is er niet tussen de vertrouwensarts en een melder™",
zodat aan art. 88 Wet BIG geen verschoningsrecht kan worden ontleend.
7°. Daarnaast moet nog worden nagegaan of (1°) met het effectief kunnen uitoefenen van het desbetreffende beroep zwaarwegende maatschappelijke belangen zijn gemoeid; (2°) de gerede mogelijkheid bestaat dat zonder het
aanvaarden van de desbetreffende geheimhoudingsplicht en het daarop te baseren verschoningsrecht deze laatste belangen aanmerkelijk zouden kunnen
worden geschaad en (3°) voor dit laatste de belangen die gemoeid zijn met de
waarheidsvinding in rechte moeten wijken.
8". Toepassing van deze, iv/» «/M'f£/>»£ I'/J aftsfrac/o ver^emfe maatstaf. leidt
tot de slotsom dat de vertrouwensarts slechts in zoverre een geheimhoudings'** In zijn nool bij het hicma te bespreken Vertrouwensartsarrest gaat annotate* Van Wijmen van een andere opvutting uit. Ilij miskent dat verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht los van clkaar gezien moeten
worden (het "licht van Vim llamcl"V /ijn kritick op het arrest is dan ook in dit opzicht niet terecht.
'" HR 15 Oktober I*W. ,V./2(H)I.42.
'*' Wet bcroepen in dc indi\ iduclc gezondheidszorg. Stbl. 1993. 655.
"* Het arrest hecrt alleen bctrekking op dc niet-professionele meldcr. Van de professionele melder zou
immer: cen at'gclcid vcrschoningsrecht kunnen worden verkregen.
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plicht en een daarop te baseren verschoningsrecht kunnen worden toegekend
als nodig is om de anonimiteit van niet-professionele melders te waarborgen.
De verzwegen en daarom tussen haakjes geplaatste premissc onder 3° is
meteen - om het eigentijds te zeggen - de zwakste schakel. Het gaat inderdaud om
een verzwegen premisse, want deze kan in de redenering niet worden gemist. IX*
hoge raad heeft immers steeds beslist dat uit een geheimhoudingsplicht zonder meer
geen verschoningsrecht voortvloeit: dat moet steeds hetzij uit de aard van de verplichting, hetzij de bedoeling van de regeling worden afgeleid.^ L)e tekst van art. 88
Wet BIG biedt voor een dergelijke gevolgtrekking geen aanknopingspunten; die luidt
immers: "Een ieder is verplicht geheimhouding in acht te nemen ten op/.ichte van al
datgene wat hem bij het uitoefenen van zijn beroep op het gebied van de individuele
gezondheidszorg als geheim is toevertrouwd. of wat daarbij als geheim te zijner
kermis is gekomen of wat daarbij te zijner kennis is gekomen en waarvan hij het
vertrouwelijke karakter moest begrijpen." De wetsgeschiedenis helpt ons evenmin.
Bij de behandeling in het parlement is op geen enkel moment aandacht bestecd aan
deze bepaling. We moeten het dus doen met de memorie van toelichting, die algc/.ien
van een niet-relevante uiteenzetting over de verhouding tot art. 272 Sr slechts de
volgende zinnen bevat''**:
Dit artikel rieht zieh niet slechts tot de beroepsbeoefenaren die zijn ingesehreven in een
bepaald register, maar ook tot de niet-geregistreerde bcrocpsbeoefenarcn. Ken
soortgelijke bepaling is te vinden in artikel 7 van de Wet op de paramedische beroepen.
Het is een beetje een koude douche. Niet alleen is er geen spoor van een door
de wetgever met het verschoningsrecht gelegd verband, maar bovendien blijkt dc
bepaling - het voorbeeld komt van annotator Van Wijmen - ook te zien op de
activiteiten van podotherapeuten en gebedsgenezers. Zonder iets lelijks over de eerste
groep te willen zeggen^" kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
worden aangenomen dat de wetgever pertinent niet wil dat ook aan deze
beroepsbeoefenaars het verschoningsrecht toekomt. Het verband dat door de hoge
raad wordt gelegd tussen art. 88 BIG en het verschoningsrecht valt dus niet te
rechtvaardigen. De uiterste consequentie is overigens, dat het verschoningsrecht voor
artsen niet langer gebaseerd is op art. 165 Rv of art. 218 Sv, maar op art. 88 Wet
BIG. Daarmee zou de wetgever dan een bijzondere regeling hebben getroffen, die de
algemene opzij zet.™'
Wellicht moet het arrest niettemin zo worden opgevat, dat bedocld is aan te
geven in welke gevallen een arts als behandelend arts optreedt en dus op die grond
het verschoningsrecht heeft. Dat is dan het geval indien art. 88 Wet BIG op hem van
toepassing is, wat in de door de annotator bekritiseerde visie van de hoge raad weer
het geval is indien er tussen arts en patient een relatie bestaat als bedoeld onder 5°. In
deze beperkte lezing gaat het arrest alleen over artsen, is de verwijzing naar art. 88
" Zie par. 3.5.3. inleiding.
^
1985-1986. 19522. nr. 3 (MvT). p. 145.
^ Interessante inlormatie over dit paramedische beroep is te vinden op www.nvvp.nl.
Dan heeft de wetgever uiteindelijk volledig gcvolg gegeven aan het pleidooi van J U S van Hcrten.
'Geheimhoudingsplicht en functioned verschoningsrecht in de gezondheidszorg'. D D 1984. p. 317-325.
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Wet BIG eigenlijk overbodig en zijn de gevolgen van het arrest beperkt tot een
nadere invulling van het in deze paragraaf besproken begrip. De beroepen van
vertrouwensartsen en behandelend artsen zijn dan van elkaar te onderscheiden, wat
wordt bevestigd door de afzonderlijke toetsing van het beroep van vertrouwensartsen
aan dc criteria onder 7". Het arrest betekent dan ook niet automatisch dat alle
bcroepsbcoefenaars die door art. 88 Wet BIG tot geheimhouding worden verplicht,
ook een verschoningsrecht hebben. Deze - niet geheel door de tekst van het arrest
gcdragen - lezing heeft wel mijn voorkeur, al was het maar omdat een zo drastische
uitbreiding van het aantal verschoningsgerechtigde beroepen niet te rijmen valt met
de anders zo zuinige opstelling van de hoge raad. Gebedsgenezers wel en
registersaccountants niet? Nee, dat gaat niet. Intussen is er wel reden tot bezorgdheid,
want kennelijk in navolging van de HR beoordeelt Hof Arnhem 13 februari 2001, N./
2001, 441, uitsluitend aan de hand van art. 88 Wet BIG of de betrokken huisarts het
verschoningsrecht tockomt.
In dc voorgcslane uitleg hecft dit arrest ook nog de Verdienste geen eisen te
stellen aan het tot stand komen van de rechtstreekse relatie tussen arts en patient, die
lenminstc moot zijn gericht op het bevorderen of bewaken van de gezondheid van de
lautste. Die rclatic kan dus tot stand komen in opdracht van een derde of zelfs zonder
opdracht, wanncer ccn arts uit eigen beweging medische hulp biedt aan iemand die
deze hulp nodig heeft."'

Hoe beroepsafhankelijk de zaken kunnen liggen illustreert de - aan het hiervoor ten aanzien van een arts besproken geval vrijwel gelijke - casus van de advocaat, die benaderd wordt door de moeder van een buiten echt geboren kind en een
gesprck aangaat met de vermeende vader. Deze casus zorgde voor een levendige discussic in het Advocatenblad in 1923 en 1924. Voor alle deelnemers aan die discussie
stond vast dat de advoeaat zieh als getuige zou kunnen verschonen. Het ging alleen
om de vraag of een advocaat dat nu moest doen of niet.^" De meerderheid vond dat
een advocaat die mededelingen deed over een dergelijk gesprek, zijn beroepsgeheim
schond.
Het verschil hangt samen met de functie van de speeifieke beroepsgroepen.
De arts mengt zieh in een probleem met een juridische dimensie. zonder dat er voor
hem als arts een taak is weggelegd ten opzichte van degene met wie hij spreekt. De
advocaat is bezig met de uitoefening van zijn functie en dat kan met zieh breiigen dat
ook door een potentieMe tegenpartij gedane mededelingen onder de geheimhoudingsplicht kunnen vallen. Of dit zo is. zal in de volgende paragraaf worden besproken.
De overeenkomst met de notarissen is dat de advocaat naast zijn speeifieke op
het voeren van procedures gerichte functie een brede adviserende rol vervult in het
' " Vgl. Mcdisch Tuchtcolloge Groningen 28 novombcr 1956. A-/ 1*>57. 366. dat aannam dat ook nadat bij
een verkeersongeval sponuum hulp was vcrlccnd hot bcrocpsgeheim kon worden geschonden.
"" Dc diseussie werd geopend door V. van I'eski in een ingczonden brief in .4iAwarfnWa</ 1923. p. 139.
t)at omlokic do readies van K..A. Kombach. "Advoeaal-getuigc'. .•dArvu/i-nMa«/ 1923. p. 151-155: zonder
auleur. 'AduKaal-getuige'. .<<AYK"<i/fnM<i</ 1924, p. 11-15 (met interessante intormatie over de promisculteit van glasbla/ers); zonder auteur. /onder titel, .4iA-occ««.>nW<*/ 1924. p. 20-26; zonder auteur. zonder titel.
.4<AiK-<ift7i/>/««/ 1924. p. 41-43.
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rechtsverkeer. Het verschil met de notarissen is. dat dit wat de advocaat betreft nooit
ter discussie heeft gestaan. Wie een advocaat raadpleegt kon altijd van respect voor
het verschoningsrecht verzekerd zijn. ook al ging het om een algemeen juridische
advies.
Een echte uitglijder is nog te vinden in een beslissing van de Nationale Ombudsman.'*' Een advocaat trad op als vertegenwoordiger in een belastingzaak en
werd door de belastingambtenaren tijdens de hoor/itting uitgebreid ondervraagd over
zaken die de belastingplichtige betroffen. De advocaat beklaagde zieh daarover. Dc
Nationale Ombudsman verwierp de klacht op grond van de overweging dat voor de
advocaat als vertegenwoordiger in een belastingzaak geen verschoningsrecht geldt,
want dit zou anders tot gevolg hebben "dat voor de advoeaat-vertegenwoordigers
andere rechten en verplichtingen gelden dan voor andere vertegenwoordigers". Dat is
een niet relevant argument. Een advocaat die als vertrouwenspersoon is ingeschakeld
heeft het verschoningsrecht, ook als hij procedures voert die ook door anderen gevoerd kunnen worden.
Voor advocaten wordt overigens naar het begin van par. 3.4.8.1 verwezen en
naar hetgeen ten aanzien van notarissen is opgemerkt. met name aan het slot.

Door geestehjken wordt al opgetreden in hoedanigheid wanneer hun om advies, bijstand of steun in de ruimste zin van het woord wordt verzocht. Het lijkt me
weinig zinvol om de eis te stellen dat aan dat contact zelf ook een religieus aspect
onderscheiden moet kunnen worden, en al helemaal niet dat de geestelijke en dc
hulpzoeker van dezelfde gezindte moeten zijn.'^ Wie een geestelijke benadert omdat
deze geestelijke is, moet dus op de bescherming van het verschoningsrecht kunnen
rekenen. Terecht werd daarom geoordeeld dat een predikant die bij een ruzie over
een buitenechtelijk kind was geroepen in hoedanigheid was opgetreden."*

Het verschoningsrecht kan volgens art. 165 lid 2 sub b Rv alleen worden ingeroepen indien het gaat om wetenschap, die aan de geheimhouder "is toevertrouwd."
Deze door de wetgever al in 1838 gekozen en ook in Sv gebruikte tcrminologie is
hoogst verwarrend. Er lijkt in besloten te liggen dat het moet gaan om informatie
verkregen van de client, maar dat zou een beperking inhouden die van de bedoeling
van het verschoningsrecht weinig heel laat. Verder lijkt het te moeten gaan om iets
wat met een waas van geheimzinnigheid is omgeven, maar ook dat zou een eis inhouden die geen recht doet aan de ratio van het verschoningsrecht. Op het eerste gezicht triviale feiten kunnen later van beslissend belang blijken te zijn, en hun

"'Nationale Ombudsman 21 deccmber 1999. ,4Ä 2000. 191.
^ Dat laatste is wel eens verdedigd.
g zie ppar. 2.1.3. nt. 68.
Rb Groningen 21 februari 1940. ,\7 1941. 33. [Je predikant moest echter loch een verklanng afleggen
omdat de rechter vond dat dc van de gedoodverfde vader verkregen informatie niet aan de predikant was
toevertrouwd.
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aanvankelijke trivialiteit mag dan geen beletsel vormen om het bestaan van het verschoningsrecht aan te nemen.
Er is wel geprobeerd om tot een betere formulering te komen. Het ontwerpLoeff"'' kende in art. 1931 het professioneel verschoningsrecht toe aan hen wier
stand, bcroep of betrekking medebracht, dat te hunner kenn is konden komen zaken,
waaromtrent dcgencn, die hun die zaken hebben medegedeeld, of die hen in de gelegcnhcid hebben gcsteld die zaken te leeren kennen, mochten vertrouwen, dat zij zieh
lot gcheimhouding vcrplicht zouden achten, ten aanzien van hetgeen hun op die wijzc
bekend geworden is.

Deze bepaling werd overgenomen in het ontwerp-Gratama van 1920 in art. 4
van het Tweede Bock, Twecdc Titel, Derde Afdeeling. Deze ontwerpen zijn nooit in
cen vcrgadcring van de Ilde Kamer aan de orde gesteld. Dat is jammer, want de gekozen formulering is aanzienlijk beter dan die van het toen nog geldende art. 1946
BW. l)c Staatscommissie die aan de wieg stond van de herziening van 1988 probeerde het opnieuw. In art. 188 lid I van het ontwerp werd voorgesteld het professioneel
verschoningsrecht betrekking tc laten hebben op "hetgeen hun in die hoedanigheid is
/><'*<•/;</ pwm/i'N." De regering wilde daar niet aan. De memorie van toelichting
merkt daarover o p ' " :
De vraag kan gesteld worden of op deze wijze het beroepsgeheim niet te ruim zou
worden toegelaten. CM. Bcekhuis (...) heeft erop gewezen, dat de ruimere formule ten
gevolge /.ou kunnen hebben, dat, wanneer twee partijen ten kantore van een notaris in
diens tegenwoordigheid een afspraak maken, de notaris zieh omtrent de inhoud van die
afspraak zou kunnen verschonen. Dit is, aldus deze schrijver, niet alleen in strijd met
de huidige opvattingen, doch het is ook ongewenst. In dit verband verdient het arrest
van de U.R. van 12 deceniber 1958, N.J. 1961 no. 270 de aandacht. Bij dit arrest besliste de Möge Kaad, na eerst te hebben aangegeven, dat het begrip "toevertrouwd"
mini moet worden opgevat, dat, wanneer een advocaat, door een client in de behandeling van een zaak betrokken, te dier zake besprekingen met een derde bijwoont, welke
de strekking hebben tussen de client en de derde een toestand te scheppen of te doen
vaststaan met reehtswerking ook jegens die derde, deze strekking belet de inhoud dier
besprekingen als aan die advocaat toevertrouwd aan te merken. Men zou kunnen trachten de term "bekend geworden" enigszins te beperken. doch dat zou weer nieuwe interpretatieproblemen oproepen. Nu niet gezegd kan worden dat de huidige jurisprudence
omtrent de draagwijdtc van het beroepsgeheim correctie behoeft, kan de bestaande
wettelijke term "toevertrouwd" beter gchandhaafd blijven.

I let lijkt allemaal een beetje op koudwatervrees, vooral als men zieh bedenkt
dat de regering in 1836 de term "toevertrouwen" al parafraseerde met "bekend
zijn."^" Uit deze passage worden intussen twee dingen duidelijk: de wetgever heeft
in 1988 de bestaande jurisprudentie op dit deel van art. 1946 BW zijn gelding willen
laten behouden en de term "toevertrouwen" werd gehandhaafd bij gebrek aan beter.
Kennelijk heeft de wetgever van toen niet even gekeken naar het ontwerp-1907, want
"* /icpar 2.2.VI«.
'" K«mcT.*roAA«-r» // 1969-1970. 10377, nr. 3. p. 16.
*• VOORDU1N 1840. p. 92. Hof 's-Hertogenbosch 27 januari 1913. ,\7 1913. 172, wijst hier ook op.
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daarin worden de geschetste problemen op voortretTelijke wijze opgelost. Nu rest ons
niets anders dan de betekenis van het begrip "toevertrouwen" te distilleren nit dc
rechtspraak.
J./.Ä.2. / Vwra/vWtvjf/r'
Ook in dit geval is in eerste instantie het Notaris Maasarrest^* richting gevend. Na het al vaker ter sprake gebrachte algemene rechtsbcginsel te hebben geformuleerd overweegt de hoge raad in r.o. 3.4 dat - doorgelrokkcn naar alle
verschoningsgerechtigden - alles waarvan de wetenschap aan de geheimhouder als
zodanig is medegedeeld. ook als hem toevertrouwd heeft te gelden. IX> hoge raad
preciseert dit door er nog aan toe te voegen dat er geen onderscheid mag worden gcmaakt tussen vertrouwelijke en minder vertrouwelijke gegevens. Hoewel dit al blijk
geeft van een ruime opvatting - het is immers niet nodig dat bij het docn van de mededeling al duidelijk wordt gemaakt dat het oni vertrouwelijke int'onnatie gaat; het
hoeft niet per se om een geheim te gaan; de bron van de mededeling is niet relevant is deze door haar oriöntatie op het 'mededelen' toch beperkter dan kcnnelijk de bedoeling is. Fen dergelijke beperking zou er immers toe kunnen leiden dat het verschoningsrecht in een concreet geval niet aan zijn doel beantwoordt, omdnt toch
feiten bekend zouden moeten worden gemaakt waarvan het bekend worden de hulpzoekende had kunnen weerhouden van het zoeken van hulp. De jurisprudentie laat
een aantal gevallen zien, waarin ook een verschoningsrecht werd toegekend, zonder
dat er sprake was van een mededeling aan de verschoningsgerechtigde:
Hof Drenthe 17 novembcr 1869, W. 3161, p. 3: lien advocaat hoeftgeen verklaring af
te leggen over een door hem gegeven advies, nu "de beantwoording dier vraag uit den
aard der zaak noodwendig meer of minder bepaald kenbaar zou dc moeten rnuken
daadzaken of omstandigheden, welke door dengene, aan wie het advies was gegeven,
aan den advocaat in het vertrouwen op deze zijne qualiteit waren medegedeeld (...) en
het tcgendeel a priori niet bij de regter bekend zal zijn."'*"
MR 21 april 1913, ,VJ 1913, 958: Het verschoningsrecht van de geneeskundige hceft
betrekking op al "hetgeen deze bij die behandeling door medcdcelingen van den zieke
zelf of te zijnen behoeve gedaan of door eigen onderzoek omtrent zijn patiSnt te wcten
komt - al hetwelk geacht moet worden den geneesheer als zoodanig te zijn toevertrouwd - ...." De arts hoefde daardoor geen verklaring af te leggen over datgene waarvoor en de wijze waarop hij zijn pati£nte had behandeld.
Hof Amsterdam I mei 1944, .V7 1944, 399, waarbij werd vernietigd Rb Amsterdam 4
Oktober 1943, M/ 1944, 398: Het verschoningsrecht van een advocaat strekt zieh uit
"tot alle feiten en omstandigheden, betreffende datgene waarvan de wetenschap hem
door zijn client in zijne hoedanighcid van advocaat is toevertrouwd en dus in casu
daaronder valt elke gedane mededeeling nadcr bepalcndc omstandigheid, ondcr mccr
"*HR I maan 1985, Y/ 1986. 173
** De casus is uitgebreid besproken in par. 2.2.3.12. Afgczet legen Cour de Cassation Frankrijk 26 juli
1845. W. 641. p. 4. waarin het verschoningsrecht nog strikt werd beperkt tot datgene wat onder het zegel
van geheimhouding was medegedeeld. is het in haar tijd gezien een moedige bcslissing. Helemaal als je
bedenkt dat Rb 's-Hertogcnbosch 15 mei 1912. W. 9309. p. I. nog een beroep doct op dit Franse arrest om
het verschoningsrecht van de geneesheer tc beperken tot daadwerkeltjk toevertrouwde geheimen.
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het tijdstip van de mededeeiing". De advocaat hoefde dus niet te verklaren over de datum waarop zijn client hem had later) weten in verzet te willen gaan.
Rb Rotterdam 18 oktober 1954, ,VJ 1955, 368: Het verschoningsrecht omvat ook datgenc wat door dc notaris zelf tijdens een onderhoud is gezegd, omdat anders "de plicht
tot gchcimhouding /inledig zou zijn, aangezien uit datgene wat de notaris heeft gezegd,
gcredelijk zou kunnen worden afgeleid wat door andere aanwezigen werd medegedeeld."
Rb Haarlem 11 maart 1975, M/ 1976, 125: De contacten russen de verschon ingsgerechtigde medewerker van een Bureau voor Rechtshulp en de client kunnen "in een zodanige steer en onder zodanigc omstandigheden (...) hebben plaatsgevonden dat de
daarbij door de client aan de getuige ter kennis gebrachte feiten kunnen gelden als aan
de getuige "als zodanig' te zijn 'toevertrouwd' (...)" en "de ratio van het beroepsgehcim
meebrengt dat niet ullccn wordt gezwegen over hetgecn door de client is meegedecid
maar ook over de vraag of dergelijke contacten hebben plaatsgevonden."
MR 25 oktober 1985, /V7 1986, 176 (impliciet): De HR verbindt onder andere aan het
fcit dat cen juridisch medewerker van cen Büro voor Rechtshulp tot opdracht had in
voorkomende gevallcn een client door te verwijzen, dat deze een gcheimhoudingsplicht heel). De gchcimhoudingsplicht bclrefl met andere woorden dus ook het enkele
fcit dat dc belrokken client is doorvcrwezen naar een advocaat.
HR 23 november 1990, M/ 1991, 761 (Cruquiushoeve): Het verschoningsrecht van een
verpleegkundige "strekt zieh niet alleen uit tot feiten die betrekking hebben op de behandcling en de verzorging van de aan zijn zorgen toevertrouwde patienten, maar ook
tot feiten die hem in zijn hoedanigheid zijn meegedecid of waarvan hij in zijn hoedanigheid heeft kennis gekregen, en waarvan de openbaarmaking het vertrouwen zou beschämen dat de patienten met het oog op zijn hulpverlenende taak in hem moeten
kunnen stellen. Aan deze eis is in het bijzonder voldaan wanneer het gaat om feiten die
de persoonlijke levenssfeer van de aan hem toevertrouwde patienten betreffen." In casu
ging het om tijdens een nachtdienst waargenomen bewegingen tussen de kamers van in
de desbetreffende kliniek opgenomen patienten.
Ktr Amsterdam 4 September 1991, .V7 1992, 351: Het verschoningsrecht van een advocaat strekt zieh ook uit tot hetgeen hij aan zijn client heeft medegedeeld of geadviseerd.
"Voorstelbaar is voorts dat onder omstandigheden de client van de advocaat er belang
bij kan hebben dat niet bekend wordt dat en op welke tijdstippen en op welke wijze hij
om hulp en bijstand van de advocaat heeft gevraagd, zodat de advocaat terzake eveneens ecu geheimhoudingsplicht heeft en zieh derhalve op zijn verschoningsrecht moet
kunnen beroepen."
HR 18 december 1998, .V7 2000, 341: Ook de kopie van de afrekening en de rekeningnummers via welke betalingen in verband met een onroerend-goedtransactie hebben
plaatsgevonden vallen in beginsel onder het verschoningsrecht.™

*" Dezc uilspnaak naar aanleiding van cen vordering van de Ontvanger heeft in de fiscale wereld nogal wat
slot doen opvvaaien. In de lagere rechtspraak ondervond de Ontvanger aanvankelijk weinig weerstand (Rb
Arnhcin 17 januari 1996. I A 1996. 7.«; Rb Amsterdam 22 lebruari 1996. KG 1996. 124: Rb Groningen
10 november 1997. KO" 1997. 375; Rb Amsterdam 1 april 1998. »'.V 1998, 24.3; Rb Amsterdam 8 juli
1998. I.V 1998. 39.8V l)e HR trok een slrecp door de rekening. In fiscale klingen vindt men dat dit soort
voor dc invordering nuttigc infomiatie beschikbaar moet komen. l)e toege/cgde wettelijke maatregelen
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Er zijn ook uitspraken waarin de grenzen van hetgeen als toevertrouwd heeft
te gelden worden aangegeven. In het geval van een huisans overwoog Rh Dordrecht
3 September 1959, A7 1960, 241, dat "neutrale feiten (b.v. of een der andere huisgenoten al dan niet thuis was, of een kastdeur open stond of dicht slond)" niet ondcr hot
verschoningsrecht vallen. Rb s-Hertogenbosch 10 februari 1983. A7 1984. 18. mcem
dat het tijdstip waarop een patient het ziekenhuis is binnengekomen niet ondcr hct
verschoningsrecht valt. Rb Amsterdam 17 april 1941, A7 1942, 345. gaat nog verdcr
door te overwegen dat onder het verschoningsrecht in ieder geval niet valt hetgeen
"door zelfstandige waarneming - zooals in het onderhavige geval - tijdens een onderzoek in den woning van den gefailleerde voor de opneming van de daarin aanwezige
goederen is gebleken." De hiervoor gegeven opsomming laat zien dat dit onjuiste
beslissingen zijn. Er zijn geen neutrale feiten. *' Blijkens het C'ruquiushoeve-arrest
valt immers alles onder het verschoningsrecht. ten aanzien waarvan de openbaannaking het in de geheimhouder gestelde vertrouwen zou beschämen. Op het moment
dat er naar een bepaald feit in een getuigenverhoor wordt gevraagd. verliest dit zijn
neutraliteit. De omstandigheden zijn kennelijk zodanig. dat hct feit van belang kan
zijn voor de beoordeling van de betrokken zaak. Een in het algemeen onbeduidende
kleinigheid kan dan een vertrouwelijk karakter aaiinemcn. ''' Met is dan aan de verschoningsgerechtigde om te bepalcn of openbaring van dat feit of wat daannee samenhangt zonder beschaming van het in hem gestelde vertrouwen kan plaats vinden
en de rechter zal daar niet zijn eigen oordeel voor in de plaats kunnen stellen. Hij
weet immers doorgaans niet of er geen sprake is van hem onbekende omstandigheden die de beslissing van de verschoningsgerechtigde rechtvaardigen.
Bij de bepaling van zijn standpunt heeft de verschoningsgerechtigde nog houvast aan de opmerking van de hoge raad in het C'ruquiushoeve-arrest, dat aan de bewuste eis in het bijzonder is voldaan indien het gaat om feiten die de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkene betreffen. Een arts op huisbezoek zal dus verschoningsgerechtigd zijn ten aanzien van alles wat in de woning van zijn patient voorvalt,
öök als het om op het eerste gezicht onnozele details lijkt te gaan. Over een vechtpartij in de woning van zijn patient zal hij niets hoeven te verklaren. Maar als die vechtpartij tijdens een consult bij hem op de praktijk plaats vindt, ligt dat in beginsel
anders. Vermoedelijk is dan niet de persoonlijke levenssfeer van de patiönt in het
geding. eerder die van hemzelf, en kan hij een verklaring afleggen zonder afbreuk te

1999-2000. 26727 + 26728, nr. 42. p. 3246) liggen volgens de begroting 2004 inmiddels
bij de ministerraad (A'amer.vmiUen // 2003-2004. 29200 hoofdsluk IXB. nr 2, p 185).
'*• WISSELINK 1997. p. 3-5. bedoelt hctzelfdc wannecr hij opmerkt dal iets allecn aftiankclijk van de
omstandigheden een "geheim" is. Dat is gewrongen geformulcerd en laat weer zien dat de notie 'geheim'
in dit verband gemist kan worden.
" Aldus VERSIEGEN 1931, p. 90. die het voorbceld gecft van een in het bordcel opgelopen kleine verwonding. TELDERS 1957. p. 393. wijst er in dit verband op. dat het vroegere vcrbod voor advocaten om
een naambord bij de deur aan te brengen, nog zo gck niet was.
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doen aan het in hem gestelde vertrouwen.™* Hetzelfde geldt voor de advocaat die
moet verklaren over wat hij tijdens een openbare zitting heeft waargenomen/"
J.4.Ä.2.2
In par. 3.4.7 is het bij een beroep op het verschoningsrecht door de rechter aan
te leggen criterium besproken. Dit beroep moest worden gehonoreerd indien niet
buitcn rcdclijke twijfel staat dat beantwoording van de vraag kan plaatsvinden zonder
tc openbarcn wat verborgen dient te blijven. Uit het voorgaande zou kunnen worden
afgeleid dat die rcdelijke twijfel er altijd wel is, omdat de rechter nooit weet of hij
over alle relevante informatie beschikt. Daarmee is het verschoningsrecht een soort
absoluut recht geworden, dat tegenover iedereen kan worden ingeroepen: tegenover
de rechter, partijen, client en a fortiori dus ook tegenover de wettelijke vertegenwoordigcr van een client.™' lir zijn echter wat ik maar noem de 'benoemde uitzonderingen'. die /icn op gevallen waarin volgcns de rechtspraak uit de omstandigheden al
mod worden algeleid dat door betrokkenen geen vertrouwelijkheid is of kan zijn
beoogd. althans niet een zodanige vertrouwelijkheid dat niet over hetgeen is voorgevallcn mag worden verklaard. Dat problccm ontstaat gevallen, waarbij derden betrokken zijn, bijvoorbeeld de tegenpartij die belt met de advocaat, het geval dat een
aanlal pcrsoncn zieh gezamenlijk tot cen advocaat of notaris wendt of de vrouw die
de huisarts belt om de afspraak van haar man af te zeggen. De vraag is dan of er wel
sprake is geweest van vertrouwelijkheid.
Het inzicht dat het feit dat er een derde in het spel is, niet per deflnitie betekent dat er geen sprake kan zijn van vertrouwelijk verkeer met de geheimhouder, is al
lang gemeengoed. Al in 1880 publiceert het Weekblad van het Regt een uitspraak
van een Belgische rechtbank, waarin werd uitgemaakt dat het de advocaat zelf is, die
bepaalt of hij mededelingen van de wederpartij doorgeeft aan zijn client, omdat "hij
oppcrste regter is omtrent hetgeen er in de mededeelingen die hij ontvangen heeft,
aan vertrouwelijks is gelegen.""'' In het Liefdehuisarrest™* komt de derde voor het
eerst in de Nederlandse rechtspraak aan de orde, maar niet in de hier bedoelde zin.
De hoge raad overweegt immers dat de aard van het beroep van geneeskundige met
zieh brengt, dat degene die zieh voor behandeling tot hem wendt erop moet kunnen
rekenen dat datgene wat de arts van hemzelf vemeemt o/re were« £om/ w/7 /wecfafe//H#i7i re Z///117» /»t'/wt'i'f £tY/cftin, vertrouwelijk blijft. Het gaat daar dus om de relatie
geheimhoudcr-client. In de hier bedoelde gevallen gaat het in eerste instantie om de
relatie geheimhouder-derde en wel om de vraag of ook die derde op vertrouwelijkheid mag rekenen en of, als dat niet zo is. dat tot gevolg heeft dat de geheimhouder
zieh niet op het verschoningsrecht kan beroepen. Een voorbeeld kan dit helpen verduidelijken. De verpleger van de Cruquiushoeve krijgt tijdens de nachtdienst bezoek
*** Vgl. Rand van Toe/ichl Amsterdam 13 juni 1958. .4iAfx-tffi'nMfl</ 1%3. p. 94 (nr. 840): Een advocaat
had op \er/oek van /ijn client cen blik geworpen in de tuin van de buren. Daarover legde hij later als
geluigc een vcrklaring al'. IV buurvrouw diende een klacht in die ongegrond werd verklaard. omdat datgene wat do advocaat had ge/.ien niet aun hem was toevertrouwd.
"* Raad v;in Discipline 's-llcrtogcnhosch 5 September 1988,/(<M>cu/en/>W 1989, p. 265.
"* HR 2 Oktober 1990. .V I<W|. 124.
*" Burgcrlijke Rechlbank I.euven 25 Oktober 1879, W. 4449, p. 3.
** HR 21 april 1913. A7 1913.958.
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van een persoon die de weg vraagt. Die persoon zelf heeft geen enkele rclatie tot de
verpleger en de verpleger zal dan ook in rechte over het bezoek een verk laring inoeten afleggen. Indien diezelfde persoon vraagt naar een bepaalde patient, dan kan dat
met zieh brengen dat die patient op geheimhouding kan rekenen. ook al bestaat er
wat betreft de relatie tussen de verpleger en de bezoeker geen verschil.
Of het contact van een advocaat met derden - d.w.z. met anderen dan zijn dienten - tot gevolg heeft dat de advocaat gehouden is geheimhouding tc betrachten,
hangt af van de omstandigheden van het geval.'*" Dat ligt voor de hand: een telefoontje met de rolgriffier zal zelden een vertrouwelijk karakter dragen, bij een gesprek
met de tegenpartij kan dat heel anders liggen. De tegenpartij mag immers verwachtcn
dat hij tegenover een advocaat vrijuit kan spreken en hoeft er niet op bedacht te /ijn
dat vertrouwelijke mededelingen later tegen hem zullen worden gebruikt.™' Voor een
notaris™ of een andere vertrouwenspersoon is dit niet anders. De grens ligt daar
waar moet worden aangenomen dat het medegedeelde geen vertrouwelijk karakter
heeft, bijvoorbeeld wanneer het juist is bedoeld om te worden overgebracht aan een
ander."-

Wanneer door een advocaat of notaris met een derde (de tegenpartij of een
ander) besprekingen en onderhandelingen worden gevoerd. ligt het subtieler. In een
geding tussen de bij de bespreking aanwezige partijen gaat het om de vaststelling van
feiten, die de betrokkenen al bekend zijn (als die feiten zieh inderdaad hebben voorgedaan). Een als getuige verklärende geheimhouder bevestigt dan alleen wat de aanwezigen al wisten, met andere woorden schending van vertrouwelijkheid lijkt dan
niet aan de orde te zijn. De oudere jurisprudence beziet het probleem dan ook in de
sleutel van de vraag, of de geheimhouder door te verklaren zieh schuldig zou maken
aan schending van een geheim. Dat sloot ook mooi aan bij HR 29 november 1949,
M/ 1950. 664, waarin was bepaald dat er van "toevertrouwen" slechts sprake kon zijn
in verband met hetgeen "op zichzelf of in de gegeven omstandigheden een KI7;<7OT
karakter" droeg. Volgens dat arrest moest dus in een geding tussen werkgever en
werknemer worden verklaard over een beweerdelijk tussen hen gesloten overeenkomst. Hof's-Hertogenbosch 23 mei 1957, A7 1957, 659, past dat toe op een accountant, die moet verklaren over datgene wat tussen werknemer en werkgever geen
geheim is. In dezelfde lijn werd beslist dat de notaris in een geding tussen de deelge-

"* HR 12 decembcr 1958. M/ 1961, 270.
™ TELDF.RS 1957. p. 395; VOS 1957, p. 438. Onjuist is daarom Hof's-Hertogenbosch 17 decembcr
1942, A/./ 1943. 513, waarin juist het tegenovergcstcldc wordt bewecrd. Deze uitspraak kwam tot stand
onder invloed van de in 1939 gcpubliccerde {^iMnifni/iU 1939, nr. 7) concept-ereregclen voor advocaten. waarin de verplichting tot geheimhouding werd gekoppeld aan de relatie lusscn advocaat en client.
Aan de advocaat die met dc tegenpartij had overlegd - en vcrvolgens op basis van de verkregen informalic
tegen hem aangiftc had gedaan - kwam daarom volgens het Hof geen vcrschoningsrecht toe. I)e Raad van
Toezicht keurde de handelwijzc van de advocaat echter af: hij had geen aangiftc mögen doen, omdal betrokkene op vertrouwelijkheid mochl rekenen (RvT zonder datum. /*<A-oc«/fn*W 1946. p. 202 (nr. 275)).
Zoals dc preadviseurs Mostart en Spanjer naar aanleiding van een vraag tijdens de vergadering van de
Broederschap van Candidaat-Notarissen van 13 juli 1934 ook volmondig beaamden (K7>/VÄ 3374 (1934),
P^374, rechter kolom. en p. 377, rechter koiom).
' Rb Amsterdam 4 Oktober 1943. M/ 1944, 398. Deze beschikking is vemictigd door Hof Amsterdam I
•nei 1944, At/ 1944, 399. maar die laatste beslissing is onjuist waar in zijn algemeenheid wordt overwogen
dat de omstandigheid dat de mededeling bedoeld is om door te geven aan een derde er nict toe doet.
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noten moest verklaren over wat hij als boedelnotaris had gezegd tijdens een bijeenkomst van die deelgenoten."'
Deze benadering is achterhaald, doordat inmiddels is uitgemaakt dat in beginsel alles wat aan een professioneel verschoningsgerechtigde is medegedeeld of door
deze is gezegd onder het verschoningsrecht valt, en er geen onderscheid moet worden
gemaakt tussen meer en minder vertrouwelijke mededelingen. De notie 'geheim'
speelt dus in feite geen rol meer: het gaat er veeleer om of betrokkenen op vertrouwelijkheid mochten rekenen. In die benadering moet. als het gaat om tussen betrokkenen gevoerde besprekingen, worden onderscheiden naar verschillende situaties™:

De aan de getuige te stellen vragen zullen betrekking hebben op een erkenning of medcdeling, die goed in het straatje van de andere partij te pas komt. Het
besprokene hecft dan echter als strikt vertrouwelijk te gelden. De vertrouwenspersoon (doorgaans een advocaat of notaris) is verplicht tot geheimhouding en heeft
het verschoningsrecht.'"' lien anders luidend oordeel zou afbreuk doen aan de in
rechte te beschcrmen mogelijkheid om zieh bij dergelijke besprekingen door een advocaut te doen hijstaan.'" Ook al is er tussen partijen geen sprake van geheimen in
strikte zin, het vertrouwelijke karakter van een dergelijke bespreking geeft de doorslag.
B. 7~f/.v.vt7i
jf
/«f l>Vt7WH.\7l7Mff»H# Al'Ml'M £?/<'/</

Deze casus deed zieh voor het eerst voor in Ktr Haarlem 15 Oktober 1957, A7
1958, 196, waarin werd geoordeeld dat er sprake was geweest van een openlijke bespreking, waarin het door de ene partij medegedeelde "elk geheim karakter [miste] en
integendeel juist bestemd [was] om ter kennis van [de] wederpartij te komen." In
appcl hield deze uilspraak geen stand, omdat volgens de rechtbank het er niet om
ging of er sprake was van een geheim, maar of de wetenschap waarnaar gevraagd
werd aan de betrokken advocaat in zijn hoedanigheid was toevertrouwd.'™ De hoge
raad stelt hier orde op zaken door als algemene regel voorop te stellen dat "wanneer
' " Holl.eeuwarden 16 juni 1937. AÜ 1937. 983; Rb Arnhem 16 februari 1953, A7 1953.215.
"* Dc gevallen A i/in (.' /ijn voor het eerst als zodanig onderscheiden door Heemskerk in zijn noot bij HR
22 juni 1984. AM 1985. 188 (Mr l'anholzer).
" ' Tuchtrcchtelijk Staat dit al lang vast. Ken advocaat had als getuige een verklaring afgelegd over op zijn
kantoor met de wederpartij gevocrde onderhandelingen, die niet tot overeenstemming hadden geleid. Volgens de Raad van I'oc/iclu was dit "volstrekt verboden" (Raad van Toezicht Rotterdam. ^«AwufcnW«'
1940. p. I(H) (nr. 155». Dezellde Raad van Toc/icht nuancccrt dit in ^«Awufi'nWm/ 1942. p. 6. voor het
geval de tegenpartij zieh op die mededelingen heroept en daarvan bewijs aanhiedt. omdat de wederpartij
doarmec aangeert dat de besprekingen geen vertrouwelijk karakter droegen. Hen eerdere beslissing is nog
te vinden in ^<AiK<Ut'»i/>/(«/ 1924. p. 20, waaniit blijkt dat de Raad van Toezicht te Rotterdam amhtshalve
had uitgesproken dat een advocaat geen mededelingen behoorde te doen over wat een wederpartij. die zelf
gevn advocaat had. op zijn kantoor had gezegd.
" Aldus ook al VOS 1957, p. 439.
' " HR 22 iuni 1984. ,V7 1985. 188 (Mr Panholzer); herhaald in HR 25 Oktober 1985. #./ 1986. 176.
"* Rb I laarlem 6 maart 1958. W 1958, 568.
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een advocaat. door een client in de behandcling van enige zaak hetrokkcn. to dier
rake besprekingen met een derde bijwoont. welke de strekking hebben tusscn den
client en den derde een toestand te scheppen of te doen vaststaan met rechtswerk ing
66k jegens diens derde, deze strekking belet den inhoud dier besprekingen als dien
advocaat toevertrouwd aan te merken." " Uit de genoemde omstandigheden leidt de
hoge raad derhalve af dat geen vertrouwelijkheid is beoogd. Daarmee wordt het uitgangspunt, dat over het verloop van dergelijke besprekingen een verklaring nioet
worden afgelegd indien partijen verschillen van mening over de vraag of de besprekingen tot resultaat hebben geleid. Dat geldt echter uitsluitend de tijdens de bespreking gedane mededelingen die in verband staan met de inhoud of totstandkoming van
de overeenkomst. *"
De tuchtrechter heeft het criterium van de hoge raad overgenomen hij de beoordeling van de vraag of een advocaat door een verklaring af te loggen de vertrouwelijkheid van zijn be roe p heeft geschonden. '*'
Overigens kan m.i. de door de hoge raad geforrnuleerde regel niet klakkoloos
worden toegepast in gevallen waarin er meer bekend is over de aard van do bespreking en dus genuanceerder kan worden geoordeeld. Ondcrhandolingon bijgewoond
door de advocaten van beide partijen komen al snel in de sfecr van hot confraternclc
o\ erleg, en daarvan staat vast dat dit strikt vertrouwelijk is. Besprekingen van die
aard kunnen immers slechts worden gevoerd. wanneer alle betrokkenen kunnen rekenen op strikte geheimhouding."" Met andere woorden, de geformuleerdo rogol goldt
slechts voor die besprekingen waarvan niet op grond van andere omstandigheden
moet worden aangenomen dat deze vertrouwelijk zijn geweest. Gezien de nuanceringen die de hoge raad aanbrengt in de onder C te besproken gevallen, mag worden
aangenomen dat een beroep daarop in rechte erkenning zal vinden.™'
C. TM.v.vf« Ae/wJfciten?/» stow/ vet.?/ <&7/ </e om/er/jandW/wj^n en
overef/w/e/wwmg /ii'Me/i ge/ew/. »law z// vtr.Yc7»7/t'H v«« /nt'n/njf m><.v
ne waarfoe zy z/'cA over en weer /ew o/>z/cn/e van e/fo/ar verp//'c«/ ACA/MTJ.

™ HR 12 december 1958. A7 1961, 270. NIJGH 1961. p. 554-563. en I-. Grabandl. 'Vcrtrouwclijkc comtnunicatie tussen advocaat en client". ,4</vm-<i/cnM!</1986. p. 261. menen dal dit arrest allcen maar ziel op
het geval dat er een overcenkomst tot stand is gekomen. maar dat is onjuist. I>c rcgcl is cxpliciel tocgepast
in Hof's-Gravcnhage 10 april 1964. ,\7 1964. 482; Rb Roermond 7 maart 1985, AU 1986, 394 (ook al lijkt
dc rechtbank ten onrcchtc nog als aanvullcnde eis te stellen dat builcn partijen en nun advocaten nog een
persoon zonder geheimhoudingsplicht de besprekingen hcen bijgewoond); implicict in Hot '»Hertogenbosch 8 mei 1962, ,V7 1963. 102. In MR 1 maart 1985, Atf 1986, 173 (Notari* Maai), r.o. 3.4
wordt deze regel nog cens aangeduid.
"*' Hof's-Gravenhage 12 juni 1985. A7 1986. 236.
^' Raad van Toezicht Amsterdam 29 april 1960, /«(Am-atenftW 1964. p. 183 (nr. 918); Hol van Discipline
27 mci 1963. ,4</voc<j/<.-nMu</ 1965. p. 213 (nr. 125); Hof van Discipline 16 januari 1967, M w u l r a W « /
1%7, p. 653 (nr. 180); Raad van Toezicht s-Gravenhage 24 april 1972. /<</v«c<//<.-nMa</ 1973. p. 324 (nr.
1133), ook al verbastert de RvT het criterium een beetje door het ontbrcken van vertrouwelijkheid te koppelen aan besprekingen die "de strekking hadden een rechtsloesland lussen hen in net leven tc roepen
waamit verbintenissen konden voortspruiten."
^ " O J \ . C . Verpaalen."Beroepsgcheim en confratemeel overleg'./<</vocafenWa</ 1967. p. 610-611.
" En met die nuancering kan ook tegemoet worden gekomen aan hen, die voor dit geval juisl net vcr«honingsrecht gehandhaafd willen zien. Zie VAN OS 1992. p. 55, en de daar genoemde schrijver».
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Het besprokene geldt in dit geval weer als iets dat van meet af aan heeft behoord tot dc wetenschap van partijen, zodat er ten opzichte van elkaar geen vertrouwclijkheid bestaat. Zij hebben immers de bedoeling dat de overeenkomst ook naar
buitcn toe werking zal hebben.™* De vertrouwenspersoon zal dan in een geding tussen die partijen over het besprokene moeten verklaren.
In Rb Amsterdam 24 november 1934, A7 1934, 1105, werd nog aangenomen
dat een notaris niets hoe ft te zeggen over een aandelentransactie. Rb Almelo 13 februari 1939, A/J 1939, 752, zag dit al anders en verplichtte een notaris tot het afleggen van een getuigenverklaring over wat partijen bij het tot stand komen van de
overeenkomst hadden besproken over de voor de bouw gebruikte stenen. Volgens
Hof's-llcrtogenbosch 3 mei 1955, A7 1955, 783, diende een notaris te verklaren over
wat partijen bij een akte hem hadden opgedragen in de akte vast te leggen. Langemeijer' ^ vindl dal wet verklaard moet worden over datgene wat partijen met het overeengekomene bedoeldcn, maar dat weer gezwegen mag worden indien in dat kader
mecr aan het licht dreigt te komen, bijvoorbeeld met de overeenkomst in verband
Btaande strafbare feiten. HR 12 december 1958, M/ 1961, 270, maakt duidelijk dat
ook in dit gevul moet worden verklaard, omdat evenals onder B de bespreking gericht was op het vaststellen of tot standbrengen van een situatie met rechtswerking
ten opzichte van de ander.'""'
Ook de tuchtrechter necmt aan dat geen verschoningsrecht bestaat, tenzij iets
buiten aanwezigheid van de andere partij bij de overeenkomst aan de geheimhouder
is toevertrouwd.""
In het Notaris Van Eijck-arrest maakt de hoge raad nog een onderscheid tussen de gevallen waarin de overeenstemming wel en de gevallen waarin deze niet
schriftelijk is vastgelegd.™ in het eerste geval bestaat er in ieder geval in een geschil
tusscn ck" betrokken partijen geen verschoningsrecht. Maar indien het niet tot vastlegging is gekomen, hangt het van de omstandigheden af of de gedane mededelingen
vertrouwelijk zijn geweest en dus onder het verschoningsrecht vallen. Dat kan het
geval zijn "bijv. wanncer het gaat om mededelingen die gedaan zijn in het vertrouwen dat ze geheim zouden blijven tot de transactie ten behoeve van beide partijen
behoorlijk in een akte zou zijn vastgelegd of wanneer die vastlegging is uitgebleven
als gevolg van de vertrouwelijke voorlichting van de notaris over de consequenties
van de transactie voor partijen of voor een van hen. Ook kan de tenslotte niet vastgelegde overeenstemming bereikt zijn als gevolg van pogingen van de notaris om partijen tot elkaar te brengen, die zieh in het vertrouwen van geheimhouding hebben

' " VOS l«*57, p. 439-440.
"• Conclusic OM bij 11R 2! maart 1958, M/ 1958. 213.
'*" VAN WOl iDKNHI-RCi 2003. p. 174. meent dat geen mededelingen hoeven tc worden gedaan indien de
ondcrhandelingcn zijn ge\ ocrd onder leiding van de vertrouwenspersoon, maar dat is niet gebaseerd op de
aan de ivclitspraak van de 1IR te ontlenen onderseheidingen.
'*' llol van Discipline 18 maart 1985, 4<AiH<«f»M<«/ 1986. 251.
'** Waarom (i.J.C l.ekkerkerker. 'Is er een overeenkomst tot stand gekomen? Het verschoningsrecht na
MR 25 sept I9V2". MTW'ff 1992. p. 807. en J.G.A. l.inssen. J.U.M. Vranken. 'Recente rechtspraak'. H7»A'tf 1993, p. 117, deze laatste categoric gevallen onderbrengen bij wat hier de B-gevallen worden genoemd. is mij niet duidelijk. In dc bedoelde gevallen Staat immers vast dat er overeenstemming is bereikt.
M-KMSKI-RK 1996, p. 12. constateert dit ook.
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afgespeeld en ter zake waarvan de notaris zieh derhalve eveneens als genüge verTIN
schonen kan, wanneer een der partijen zieh voor de vastlegging a I snog terugtrekt."
D . 7w5je« />?/roJbh.'wn *faa/ vos/ oVif e r owrffn.v/t'/Mwi«i» j.v
van </f c'onfrut/.v/wWt'r.v .v/Wf z»c7» o p At"/

Deze situatie vraagt misschien om een genuaneecrde benadcring, want nu zal
niet zonder meer gezegd kunnen worden dat partijen de bedoeling hadden dat de
overeenkomst naar buiten toe werking zou hebben. Juist wanneer er een bcrocp
wordt gedaan op wilsgebreken is er immers met die bedoeling iets aan de hand. Anderzijds zou degene die zieh op een wilsgebrek beroept dan juist de beseherming
worden onthouden die hem eventueel toekomt. Daarom kan worden ingestenul met
de benadering van de tuchtrechter, die vindt dat in een dergelijk geval een verklaring
mag worden afgelegd. *' In de civiele rechtspraak heeft zieh een dergelijk geval waarin een verschoningsgereehtigde het verschoningsrecht inroept om niet te hocven
verklaren in een zaak als hier bedoeld - nog niet voorgedaan.
De onder A en B genoemde gevallen verschillen - even daargelaten de allccn
onder A vallende besprekingen die niet de strekking hebben een toestand te scheppen
of vast te stellen met rechtswerking legen de derde - slechts daarin, dal in de onder B
bedoelde gevallen een van de betrokken partijen van oordeel is dat er een overeenkomst tot stand is gekomen. De eis dat dit daadwerkelijk zo is, wordt niet gesteld. Op
het eerste gezicht lijkt dat de mogelijkheid te openen om in een zieh daarvoor lenend
geval het verschoningsrecht buiten de deur door te houden door eenvoudigweg te
stellen, dat er een rechtshandeling tot stand is gekomen of vast is gesteld. Dat brengt
tot uitdrukking dat de rechtsgrond voor het verschil tussen de A- en R-gevallcn aanvechtbaar is. De hoge raad roept immers het gerechtvaardigde belang in dat icmand
heeft bij het zieh bij kunnen doen staan door een advoeaat tijdens de te voeren besprekingen, maar aan dat belang wordt in de B-gevallen evenzeer afbreuk gedaan
door toch aan te nemen dat de getuigplicht voor de aanwezige advoeatcn blijft gelden. Kennelijk weegt dat in de B-gevallen volgens de hoge raad niet zwaar genocg.
Hof Amsterdam 12 april 1990, A7 1991, 514, is het daar niet mee eens en aanvaardt
daarom ook voor de B-gevallen het verschoningsrecht.
Het lijkt me dat niet zo ver hoeft te worden gegaan. Nog afgezien van de beroepsethische aspecten valt niet goed in te zien hoe het - tegen beter weten in - stellen
van een rechtshandeling tot het gewenste resultaat zal leiden. Neem nu de casus van
het Mr Panholzer-arrest/'" Het ging er in die zaak om of de client van Mr Panholzer,
een kraker, erkend had deel te hebben genomen aan "de tweede kraak." Wat voor een
gefingeerde overeenkomst zou nu moeten worden gesteld om ervoor te zorgen dat
juist dit gegeven van belang is voor de inhoud of totstandkoming van de overeenkomst? Dat ligt niet zo voor de hand. En als een gewrongen verzinsel wordt ingeroeHR 25 September 1992. M/1993.467.
™° Hof van Discipline 16 januari 1967. /4</vocafen/>/i*/ 1967. 653. De betrokken advocate mocht verklären
over wat zij had begrcpen met betrekking tot de kans dat de wederpartij zou gaan hertrouwen.
""" HR 22 juni 1984. A7 1985, 188.
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pen, zal de rechter toch wel zo verstandig zijn te voorkomen dat het tot een bewijsopdracht ten aanzien van dat verzinsel zal komen. Ik denk daarom dat het onderscheid voldoende houvast biedt om te voorkomen dat ook in de onder A bedoelde
gcvallen een verklaring zal moeten worden afgelegd door een verschoningsgerechtigde geheimhouder.
Intussen ziet het ernaar uit dat de hoge raad de vraag of zieh een A- of een Bgeval of een uitzondcring op het C-geval voordoet wil overlaten aan de verschoningsgerechtigde, wiens oordeel dan volgens het hiervoor onder 3.4.7 gegeven, uiterst terughoudende criterium kan worden getoetst. In HR 25 September 1992, M/
1993, 467 (Notaris Van Kijck) geeft de hoge raad immers een opsomming van de
verschillende mogelijkhcden, eindigend met het A-geval. Vervolgens overweegt de
hoge raad: "Hen en ander brengt mee dat in beginsel slechts de notaris wiens getuigenis wordt gevraagd, in detail kan beoordelen welk van de hiervoor gegeven gevalIcn zieh voordoet, zodat in de ecrste plaats aan zijn oordeel moet worden overgelaten
of zieh een situatie voordoet die onder zijn verschoningsrecht valt. Wat betreft de
beoordcling door de rechter gcldt dat deze zieh op het standpunt zal moeten stellen
dat, naar dc aard van het verschoningsrecht meebrengt, de opgegeven vragen niet
behoeven te worden beantwoord, zolang de rechter aan redelijke twijfel onderhevig
acht of die beantwoording naar waarheid zou kunnen geschieden zonder dat geopenbaard wordt wat verborgen dient te blijven." Als de hoge raad bedoelt wat hij opschrijtV''", zou dat volledig tegemoetkomen aan het hiervoor gesignaleerde probleem.
Indien de getuige zieh op het standpunt stelt dat er geen overeenkomst tot stand is
gekomen en dat standpunt is niet op het eerste gezicht onhoudbaar, dan kan de getuige zieh op het verschoningsrecht beroepen en zal de partij met de bewijslast het bewijs van de overeenkomst längs andere weg moeten zien te leveren. Die uitleg
strookt ook met het strafrechtelijke HR 22 november 1991, M/ 1992, 315, volgens
welk arrest het oordeel of het gaat om brieven of geschriften die het voorwerp van
het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan gediend hebben'** in eerste instantie toekomt aan de verschoningsgerechtigde.
De hiervoor besproken gevallen zien telkens op procedures russen de partijen
die ook de bespreking hebben bijgewoond. Indien bij de procedure ook derden zijn
betrokken komt het anders te liggen.'"^ Hoofdregel is dan dat vertrouwelijkheid is
beoogd en dus het verschoningsrecht kan worden ingeroepen. Wie iets met een ander
bespreekt bij de notaris of advocaat mag erop rekenen dat de betrokken vertrouwenspersoon daarover ten opzichte van derden het zwijgen bewaart. Indien evenwel een
overeenkomst tot stand is gekomen en vastgelegd, dan zal in beginsel moeten worden
aangenomen dat ten opziehte van derden geen vertrouwelijkheid is beoogd. Dat kan
anders liggen, maar dat zal athangen van de omstandigheden van het geval. Indien
™" M'KMSKI'RK I996, p. 12. leest de/c overweging in iedcr geval op dezelfde manier.
*" In welk gcvai cr geen verschoningsrecht is: HR 20 juni 1988. ,\7 1989. 213. HR 1 mei 1990. ,\7 1991.
40.
^ Onjuist is dus Hof's-Grovenhage 14 juli 1988. kenbaar uit G.J.C. I.ekkerkerker. 'IHt de praktijk van het
Notariell Juridisch Bureau: Verschoningsrecht', M7\\7? 1989. p. 162-163. dat stelt dal irrelevant is of in de
procedure een derde is betrokken. Ook VAN IX)MBURG 1994, p. 32-33. ziet dit punt over het hoofd
wanneer hij meent dat dc/e "uit/ondcringsjurispnidentie" ook voor stratVaken geldt.
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het gaat om een zakelijke transactie met beoogde working tegen derden, zullen allecn
bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding kunnen geven, zodat een advocaat of
notaris over een dergelijke overeenkomst in een geding waarbij die derde partij is,
doorgaans zal moeten verklaren.
Die derde dient dan wel precies aan to govcn
waarover hij nadere informatie moet hebben om te kunnen beoordelen of de bewnste
transactie tegen hem kan worden ingeroepen. '**
Toegegeven kan worden dat het onderscheid (geding tussen betrokkenen versus geding met derden als partij) vrij kunstmatig is als wordt bedacht dat getuigenverhoren openbaar zijn (art. 27 Rv). Wat ten opzichte van ecu derde cventueel
verborgen moet blijven kan deze vrijelijk vernemen wanncer in ecu geding tussen
partijen een geheimhouder zieh niet op het verschoningsrecht kan beroepen. De in
genoemd artikel genoemde gronden voor slutting der deuren kunnen echter, gecontbineerd met het verbod van art. 29 lid 1 Rv'"', soelaas bieden '".
Tenslotte nog het volgende. Het bijzondere van de 'benoemde uitzonderingen'
is dat in die gevallen er per definitie (eigenlijk: per decreet) gecn sprake is van vertrouwelijkheid. hoe de betrokkenen er ook tegenaan kijken. Dat betekent dat in andere gevallen van een echte, in rechte hard te maken uitzondering geen sprake kan zijn.
Vranken bespreekt er een aantal "**, maar moet dat meteen weer terugncmen voor het
geval in de relatie tussen client en hulpverlener ook in dat geval vertrouwclijkheid is
beoogd. Dat oogmerk is, al was het maar impliciet, altijd aanwezig op het moment
zo'n gegeven een rol gaat spelen in een procedure. Buiten de genoemde gevallen zijn
er dus geen in algemene termen te omschrijven uitgezonderde gevallen.
3.4.&i "...cfaf z/'c/i zeer w/teom/er/yfa? o/n.vAam///?/»«/?« /afc'w t/enAre/T... "
Kan een professioneel verschoningsgerechtigde onder alle omstandigheden
een beroep doen op het verschoningsrecht? Fir is vaak gepoogd om de rechter te bewegen tot een belangenafweging in het concrete geval. De betrokken partij wijst dan
op het zwaarwegende belang van de waarheidsvinding in de betrokken zaak ener/.ijds
en het naar verhouding geringe belang dat met erkenning van het verschoningsrecht
gemoeid is. Een dergelijke belangenafweging is door de hoge raad steeds afgewezen
(zie par. 3.4.3). Dat ligt ook voor de hand, want die belangenafweging heeft de wetgever al uitgevoerd, c.q. ligt besloten in het in Nederland geldende algemene rechtsbeginsel dat de toegankelijkheid van sommige vertrouwensberoepen niet mag
worden belemmerd doordat geen absolute vertrouwelijkheid zou kunnen worden gegarandeerd.
Niettemin houdt de hoge raad nog een slag onder de arm door in het Notaris
Maasarrest*"" te overwegen:
* HR 11 maart 19*». A/7 1995. 3.
"* HR 9 augustus 2002. /V7 2004, 47.
* Zie par 3.5.3.6.
Die moeien immers mim worden uitgelegd en omvatlen bijvoorbeeld ook bedrijftgeheimen (A'amer«itten // 1999/2000. 26855. nr 3 (MvT). p. 57-58
"* VRANKEN 1986. p. 117-118: het bestaan van documenten. de inhoud van schriflelijkc stukken die niet
door de betrokkene zijn ongemaakt. de naam van dienten, frauduleu/e handelingen.
"°HR 1 maart 1985. # 7 1986. 173.
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De in het begin van onderdeel 3 bestreden rechtsoverweging van het hof brengt tot uitdrukking dat het verschoningsrecht van de notans in zoverre niet absoluut is, dat zieh
zt'tr ////z«m/«7//Ae om.vfcj/K//Kfa»/e'/i laten denken waarin het belang dat de waarheid
aan het licht komt - ook ten aan/.ien van datgene waarvan de wetenschap hem als zodanig is toevertrouwd - moet prevaleren boven het verschoningsrecht.
Deze uitzondering is nadien bevestigd in HR 7 juni 1985, A7 1986, 174, zij
hct in rclatic tot de bij de beoordeling van een beroep op het professionele verschoningsrecht te hanteren maatstaf. De uitzondering komt tevens terug in HR 14 Oktober
1986, /VV 1987, 490, maar dan als uitzondering op het - toen geldende - verbod om
een vcrlof tot huiszocking (tegenwoordig: doorzoeking) bij een professioneel verschoningsgcrechtigdc te verlenen.*"'
Waar de uitzondering op ziet is hiermee niet helemaal duidelijk. Is het de bedocling dat in bepaalde "zecr uitzonderlijke omstandigheden" een ander criterium
wordt gchantcerd (/.odat ook dan uiteindclijk nog geoordeeld kan worden dat het
beroep op het verschoningsrecht slaagt), of komt de betrokkene in die zeer uitzonderlijke omstandigheden helemaal gecn verschoningsrecht toe? Men pleegt de arresten wellicht zonder zieh het verschil te realiscren - in laatst genoemde zin te lezen*"", dus
daar moeten we het maar op houden, te meer daar de hoge raad niet aangeeft welk
criterium anders zou inuctcn golden.
Wanneer er sprake is van dergelijke zeer uitzonderlijke omstandigheden is
intussen zeer de vraag. Er is in ieder geval nog geen zaak geweest waarin de hoge
raad dergclijke omstandigheden aanwezig oordeelde ten aanzien van een als getuige
gehoordc professioneel vcrschoningsgerechtigde. Wanneer het gaat over strafvorderlijkc dwangmiddelen is het enkele feit dat de verschoningsgerechtigde verdachte is
niet genoeg*"', maar dat is anders wanneer de verschoningsgerechtigde verdacht
wordt van ernst ige strafbare feiten."" Deze beslissingen bieden geen houvast, omdat

""' Idem HR 20 juni 1988, M/ 1989, 213; HR 22 novemher 1991. M/ 1992, 315 (impliciet); HR 30 november 1999, /V./ 2002.438; 11R 12 februari 2002, /VV 2002.439.
""• Bijvoorbeeld: conclusic A(i bij I1R 5 Oktober 1993, M/ 1994, 262; J. Nieuwenhuys en R.J.F. Thiessen,
'Hct recht tot geheimhouding', in: Di" IATI/C r<.'t'/jf.vi>i>;an£ MO</CT />oWta"n ops/W/cn aa/i£<.'/xK/cn oan C
0nwAA(ir.vf. Arnliem 1989. p. 245; VAN WOUDHNBKRU 2003, p. 176; C. Heck-Vink, Het verschoningsrecht van de notaris'. W7WÄ (6205) 1995, p. 857-858. I.aatstgenoemde meent dat de zeer uitzonderlijke omstandigheden betrekking hebben of de vraag of de verschoningsgerechtigde op het
verschoningsrecht een beroep mag doen, maar dat komt uiteindclijk op hetzelfde neer. lets afwijkend is
VAN 1X)MIU'RCI 1994, p. 37, die deze uitzondering zo lijkl le begrijpen dat deze ziet op de gevallen
waarin de vertrouwenspersoon zeit tot de conclusic moet komen dat de waarheidsvinding in rechte zwaarder weegl. Dat lijkt me in ieder geval onjuist.
*"' HR 14 Oktober 1986, AU 1987. 490; ilR 12 februari 2002, A7 2002. 439; HR 18 juni 2002, /VK-UIV.V/»™/
S/r«/hv/»/ 2002. 201. Ken vergelijkbare bcslissing was al gegeven vöor het Notaris Maasarrest in HR 10
Oktober 1950. ,V./1951. 356.
*'" IlR 30 november 1999, N./20O2. 438 (na Rb Amsterdam 9 Oktober 1998. /Vietm-sineA Srra/rec/ir 1998.
183). en IlR 12 februari 2002. /V7 2002. 439, ten aanzien van cen crimineel samenwerkingsverband van
ecu advocaat met zijn dienten. HR 18 juni 2002. /ViVuw'.tAnV/ Srr«/m/i/ 2002. 201, geeft hetzelfde voorbeeld. Rb Kocnnond 24 deeember 2(K)2. A'II'UM-.V/VIV/ ftra/riv/tf 2003. 89, neemt dergelijke zeer uitzonderlijke omstandigheden \ervolgens a;ui omdat de advocaat verdacht wordt van overtreding van art. 285b Sr.
Krg overtuigend is dat niet. Rb /.wolle 4 december 1998. ,V7 1999, 610. vindt de emst van het betrokken
feit /.elf, ook al had de betrokken arts daarmce niets van doen, toereikend. Dal is zeker niet in overeenstemming met net door de HR gegeven criterium. Zie over de uitwerteing van de zeer uitzonderlijke om-
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de verschoningsgerechtigde die zelf verdachte is. zieh altijd - uitzonderingen daarop
zijn immers niet bekend en voorlopig niet voorstelbaar - kan beroepen op het nemotenetur-verschoningsrecht. VAN WOUDHNBKRG 2003, p. 177, ziet de uitzonderlijke omstandigheden in "ernstige gevolgen voor de maatschappij", maar ook ecn dergelijk belang laat zieh niet zo gauw transponeren naar ecn eiviele procedure.
Vooralsnog moeten we het er daarom op houden dat de hier bedoelde zeer
uitzonderlijke omstandigheden zieh in eiviele zaken praktisch gezien niet voordoen.
Leijten had het dus goed gezien toen hij schreef "dat uitzonderlijke omstandigheden
al zo zeldzaam zijn dat zeer uitzonderlijke omstandigheden voor ecn gewoon inens
bijna niet denkbaar zijn."*"*

In par. 3.2.S.6 is al aan de orde gekomen hoe geoordeeld moet worden indien
de professioneel verschoningsgerechtigde zelf partij is in de betrokken procedure en
dus als partijgetuige opgeroepen is om een verklaring af te leggen. Volgens I1R 9
augustus 2002, ;V7 2004, 47, doet de positie van partijgetuige niet at'aan het professionele verschoningsreeht. Voor de details wordt naar genoemde paragraaf verwezen.
Ook al is de motivering van deze beslissing dubieus. de uitkotnst is correct. Het valt
niet met de grondslag van het verschoningsreeht te rijmcn dat onder omstandigheden
toch een verklaring zou moeten worden afgelegd, ook niet als de betrokkene zelf
partij is in het geding. Vöör deze uitspraak van de hoge raad werd dan ook als vanzelfsprekend - en zonder dat daarvoor een verdraaiing van de wetsgeschiedenis nodig
was - aangenomen dat de professioneel verschoningsgerechtigde partijgetuige zijn
verschoningsreeht behoudt.*'*'
Vranken*'" en annotator Snijders wijzen erop dat de pijn zit in het geval dat de
vertrouwenspersoon als partij de wederpartij van bewijs berooft juist met een beroep
op de vertrouwensrelatie met die wederpartij. Eerlijk gezegd zie ik het probleem niet.
De partijgetuige neemt nog steeds een bijzondere positie in, doordat deze niet door
gijzeling gedwongen kan worden een verklaring af te leggen.""" Daar Staat tegenover
dat een partij die weigert mee te werken aan de waarheidsvinding het risico loopt dat
die omstandigheid in zijn nadeel wordt uitgelegd.*"^ De als vertrouwenspersoon gehoorde partijgetuige die niet verklaart omdat hij zo'n fijne vertrouwensrelatie had met

standigheden in deze gevallen verder G.P. Hamcr, S. Pelsser, ' Vcrschoningsrccht van advocaai met vuile
handen'. /l(Awci/i'nWa</ 2000. p. 198-200.
"" Conclusie AG bij HR 5 Oktober 1993, AW 1994. 262. VAN OS 1992. p. 55, gccH wel ecn voorbccld,
namelijk "levensbedreiging." Daar kan ik me niet meteen ecn civielrcchlclijkc casus bij voorslcllcn. ()verigens zijn er ook Juristen die niet terugdeinzen voor een niet meer integer te noemen uitwerteing van hcl
begrip "zeer uitzonderlijke omstandigheden". zoals de rechler-commissaris die van oordeel was dat er
sprake was van zeer uitzonderlijke omstandigheden allecn al omdat hij ecn vordering tot uitlevcring van
een medisch dossier had gedaan (aldus befiehl JH. llubbcn, Justine plaatsl medisch beroepsgeheim onder
dnik", ,V./ß | 9 % , 1633).
"* W.F. van Zant. Enige aspecten van het getuigenbewijs'. ICWÄ 1989, p. 713; J.L.M. Eiders, •Partijverhoor en medcdelingsplicht in het burgerlijk proces', Trema 1992, p. 233-234.
J.B M Vranken. '()ok als partijgetuige heeft de nolans een functioned verschoningsreeht. 7erecht?
Qproep aan de beroepsorganisaties", >f/».VÄ (2002, p. 775.
Art. 173. lid 1. laatste zin. Rv.
"* Art. 179 lid 4 Rv ten aanzien van de partijgeluigc. en overigens de artt. 21, 22, 88 lid 4 cn 198 lid 3 Rv.
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de wederpartij die hem aanspreekt wegens een beroepsfout, zal aan die weigering
ongetwijfeld en terecht worden opgeknoopt. Als de belangen van derden in het spei
zijn heeft de wederpartij pech, evenals ieder ander die het bewijs moet hebben van
een vertrouwenspersoon. Met is ook een goede oplossing, die enerzijds vermijdt niet
binnen het verschoningsrechtelijke systeem passende uitzonderingen te maken en
ander/.ijds de rechter de ruimte geeft alle omstandigheden van het geval aan bod te
laten komen. Exit problema.
Hier wordt nog opgemerkt dat Hof Amsterdam 21 december 1989, A/7 1990,
805. met de hier bedoelde beslissing van de hoge raad niet in strijd is. In dat geval
werd een arts aangesproken door een voormalige patiente die hem ervan beschuldigdc haar seksucel tc hebben misbruikt en haar kalmerende middelen te hebben voorgeschreven. De arts beriep zieh in het voorlopig getuigenverhoor op het professioneel
verschoningsrecht. Het hof verwierp dit beroep omdat seksuele gedragingen niet onder de gehcimlunidingsplieht vallen en een patient recht heeft op gedetailleerde informatie over de behandeling. Het hof stelde overigens uitdrukkelijk vast dat de arts
zieh uitsluitend op het professioneel verschoningsrecht beriep, zodat de vraag of de
arts het nemo-teneturverschoningsrecht had kunnen inroepen niet aan de orde was.
Tegenover de vraag of de professioneel verschoningsgerechtigde partijgetuige
moc/ spreken, Staat natuurlijk de vraag of hij onder omstandigheden ook /»«# spreken. Met andere woorden, mag hij als partij tot het bewijs van een ingestelde vordering of gevoerd verwecr feiten prijsgeven, die onder het verschoningsrecht vallen en
eigenlijk verborgen behoren te blijven. Hetzelfde probleem kan ook al speien bij de
onderbouwing van de vordering of het verweer, waarvoor toch het nodige moet worden aangevoerd, zeker in het licht van een bepaling als art. 21 Rv. Ook in tuchtrechtelijke procedures kan de geheimhouder in een positie komen, dat hij ter afwering
van de klacht eigenlijk zou moeten prijs geven wat onder zijn geheimhoudingsplicht
valt. lloewel enigszins buiten het onderhavige bestek vallend '", kan hierover toch
het een en ander worden opgemerkt.
In de 19de eeuw kom je op dit punt tamelijk uitgesproken opvattingen tegen.
Toen een patient de rekening van 300 frank - het is een Franse zaak - weigerde te
betalen liet de arts het er niet bij zitten. Hij dagvaardde de patient voor de vrederechter en vorderde betaling, stellende de patient "te hebben behandeld en genezen voor
twee bclangrijke syphilitische kwalen." Dat pikte de patient niet en hij deed aangifte
ter/ake van overtreding van art. 378 CP"". Eind van het liedje was dat de arts door
de Correctionele Rechtbank te Parijs werd veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf, 500
frank boete en 1000 frank schadevergoeding.*'" Hoewel de straf tamelijk fors is, is
deze uitspraak niet zo extreem als je op het eerste gezicht zou zeggen. Om nu meteen
aan de openbaarheid prijs te geven dat de patient is behandeld voor geslachtsziekten
lijkt niet noodzakelijk tc zijn voor het onderbouwen van de vordering. En als die
noodzaak ontbreekt, heeft de betrokken arts inderdaad zijn geheimhoudingsplicht
geschonden.

"° Het is immers niet een probleem van vcrschoningsgcrechtigden, maar van geheimhoudingsplichtigen.
Zie voor accountants bijvoorbecld IRUI.1NK 1985.
*" IX- tekst van de/e bepaling is gecileerd in par. 2.I.2.
*'•»•. 2603, p. 4(1864).
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In Nederland speelde de kwestie voor het eerst in Hof Amsterdam 15 mei
1896. W'- 6845, p. 2 (18%), toen een arts zijn declaratie wilde innen en weigerde zijn
vordering te specificeren omdat zijn beroepsgeheim daaraan in de weg stond. Hot hot"
kon zieh daar niei in vinden en wees meteen de te volgen weg aan door te o\erwogen
dat de arts hier "kennelijk uit het oog verliest het verschil tussen opgeven van het
aantal gebrachte medische visites en verrichte operaties of kunstbewerkingen, en het
treden in details nopens den aard of het karakter van het behandelde /.icktegeval
zelf." Met andere woorden, er valt nog heel wat over een vordering of verweer te
zeggen zonder specifiek te hoeven worden."" Maar dat zal natuurlijk soms wel eens
anders kunnen zijn, en dan is er een probleem."'^
Indien de geheimhouder zieh moet verweren tegen een vordering of klacht
van zijn client kan het ontslag uit de geheimhoudingsplicht overigens, anders dan bij
het verschoningsreeht, relevant zijn. De geheimhouder /aI dan alles wat hij jegens
zijn client hoort te verzwijgen. te berde mögen (en onder omstandigheden mooten)
brengen, uiteraard zolang als dat mogelijk is zonder zijn geheimhoudingsplicht jegens een derde te sehenden.*'^ Het zou onredelijk zijn te eisen dat dat dat ontslag
steeds met zoveel woorden moet plaats vinden, want dan zou de client voor ziehzelf
een gunstiger positie kunnen crecren. Hij kan onbepcrkt feiten aanvoeren, maar de
geheimhouder zou zieh moeten inhouden. Uit schending van dc vertrouwelijkheid
door de client zal dan ook in beginsel een impliciet ontslag uit de geheimhoudingsplicht kunnen worden afgeleid.
Intussen ligt het het meest voor de hand aan te nemen dat ook in de hier bedoelde gevallen de geheimhoudingsplicht in stand blijft. Dat geldt in ieder gcval voor
feiten die voor de eigen processuele positie niet relevant zijn""', maar m.i. ook voor
feiten die dat wel zijn. Dat is wel vervelend voor de geheimhouder, maar zal door
hem moeten worden aanvaard als de tol van het ambt. Worden de grenzen van de
geheimhoudingsplicht overschreden, dan wordt tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld en
wordt strafrechtelijk art. 272 Sr overtreden."' Dat hoort ook te gelden ten overstaan
van de tuchtrechter. Sluiting der deuren verändert daar niets aan, en is trouwens bij
gebreke van publiek op de meeste zittingen meer een formaliteit dan een we/enlijke
maatregel. De tegenovergestelde visie van de Commissie Verantwoordelijkheid Notaris in haar rapport uit 1986*"" is dan ook onjuist. Dat kan inmiddels met gezag worden gezegd, want ook de hoge raad acht art. 272 Sr toepasselijk op een arts die in een

*" Het beroepsgeheim staat dan ook niet in de weg aan het geven van een bewijsopdracht: Rb Maastricht K
novembcr 1928. ^7 1929, 516.
'" Kb Amsterdam 9 juni 1933. A'J 1934. 230, ziet dat ook. maar poetst dat weg door aan 1c nemen dat een
tot rekening en verantwoordmg aangesproken notaris best de namen van zijn dienten bekend mag maken
en zelfs waartoc zij hem opdracht hebben gegeven.
'" Hof Amsterdam 18 Oktober 1922. /V7 1923. 1008: na ontslag uil de gcheimhouding*plicht dient de
advocaat rekening en verantwoording af te leggen over dc in behcer genomen gelden. llof V<iravcnhage
27 december 1945. \ 7 1946. 429: de arts en het ziekenhuis moeten na ontslag uit de geheimhoudingsplicht
alle medische gegevens van de eisende partij overleggen. Idem Rb Assen I2oktober 1954, A7 1955. 207.
||* Hof van Discipline 26 September 1983. /«</wcu/<™ft/«/ 1984. 248.
Aldus ook A J van Hrk. 'Geheimhoudingsplicht van de notaris'. ,4/gr/nffn /Yt///;eAW 1984, p. 460,
U.V. de notans
'"ZieVANOS 1992. p. 56.
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klachtprocedure gegevens van een patient bekend had gemaakt.*''' Blijkens dat arrest
gaat het er vervolgens om of de arts zieh op een rechtvaardigingsgrond kan beroepen.
Dat betekent dat ook bij dc afhandeling van toevoegingsaanvragen ten opzichte van de Raad voor de Rechtsbijstand de nodige voorzichtigheid moet worden betracht. *' Ken vergelijkbare positie neemt de arts in, die tegenover de regionale
toetsingscommissie van art. 3 Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij
zelfdoding aanncmelijk moet maken dat hij de zorgvuldigheidseisen van art. 2 van
die wet in acht heeft genomen.*"' In weerwil van de Sterke theoretische argumenten
doen deze personen cr echter verstandig aan medewerking te verlenen en informatie
te verstrekken - zelfs indien naar hun oordeel hun geheimhoudingsplicht in het geding is - zolang zij cr zeker van zijn dat zij tuchtrechtelijk niets te vrezen hebben. De
rechter blijkt namelijk belang tc hechten aan de geheimhoudingsplicht van de betrokken ambtenaren c.q. commissieleden*" en vindt dus al snel dat - vrij vertaald - de
betrokkenen niet moeten zeuren.*"'
De positie van de professioneel verschoningsgerechtigde als partij kan dus
penibel zijn, nu cner/.ijds schending van de geheimhoudingsplicht dreigt en anderzijds de hakbijl van het "onvoldoende onderbouwd" of onvoldoende bewezen zijn
van het verweer of de vordering. Langemeijer stelde daarom een procesrechtelijke
voorziening voor, inhoudend dat de geheimhouder eerst verweer mag voeren zonder
schending van het beroepsgeheim en het later, maar dan met schending van het beroepsgeheim, desgewenst nog een keer over mag doen als het gestelde door de rechter te licht is bevonden."""* Volgens Frielink nemen tuchtrechters wel eens
vertrouwelijk kennis van stukken die zij vervolgens niet aan de klagende partij ter
beschikking stellen."' Verstegen zet het probleem in de sleutel van de rechtvaardigingsgronden, maar voegt daaraan toe dat hij een beroep daarop niet snel zou honoreren, want "de vertrouwensberoepen brengen nu eenmaal mede, dat men eigen
belangen in de meeste gevallen moet achterstellen."*'* Schorer denkt in dezelfde lijn
door de advocaat een recht op zelfverdediging toe te kennen wanneer zijn client hem
in zijn eer en goedc naam aantast.*"' Telders ziet in feite geen probleem, want zowel
bij een tegen hem ingediende klacht als bij het innen van een declaratie mag de advocaat zijns inziens vrijuit spreken.*"* Dat is ook het standpunt van Vos.*"**

" " HR 8 upril 200?. ,V;<'iw.v/>ri.;/ttra/r.r/i/ 2003, 215.
* Zoals T. Spronkon. 'C'onlrolc van aanvragen cn declaraties van toevoegingen: een aanslag op de gchcinihoiKtingsplicht cn onalhankclijkhcid van dc advocaat', .<<Awa/t'nMo</ 1996. p. 982-988. tereehl
beloogt. Dal dc medewerkers van dc Kaad voor dc Rechtsbijstand zeit" een geheimhoudingsplicht hebben
doet niet ter /ake. Dat wordt pas relevant als het gaat om personen die de geheimhouder zeit'uitkiest. niet
al.s hei gaal om ambtenaren die hem worden opgedrongen. Zie ook R. Verkijk, "Toetsing van toevoegingsvergoedingen. Gchcimhouding en onalhankelijkheid aangetast', .4<Ay>iu/CTiMrt</ 1999, p. 805-8I0.
*•' H.J.J. I cenen, 'Toclsingscoiiimissies euthanasie cn geheim van de patient'. A'7ß 1998, p. 399-400.
*"* Art 2 ? A\\b resp. art. 14 Wet loelsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.
'•' Aid. llestuursrechispraak RvSt 12 maart 1999. ^fi 1999. 223. Bijgevallen in Rb 's-Gravenhage 20 januuri 2003. .Wr 2003. 128.
"•' LANGI:MI:IJ|'R |956. p. 13.

"'FRIELINK 1985. p. 61.
'•' VIRSTI-Gl-N 1931. p. I0I. Idem TAK 1905. p. 61.
•"SCHORIR 1931, p. 133.
'•'TiXDURS 1957. p. 405.
••"VOSI«»57.p. 455-456.
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Het komt mij voor dat de (tucht)rechter. indien de gehcitnhouder niet de
sprang in het diepe waagt en erop vertrouwt dat hij zieh later op een rechtvaardigingsgrond kan beroepen '", van geval tot geval zal moeten uitmaken of er omstandigheden zijn die het rechtvaardigen om de geheimhouder te hulp te koiuen,
bijvoorbeeld door minder eisen te stellen aan de stelplicht of het voorgedragen bewijs.*" Dat is weer niet gerechtvaardigd wanneer er culpa in causa is. IX' geheimhouder die zichzelf in de positie heeft gebracht dat hij alleen nog door schending van
de geheimhoudingsplicht zijn zaak kan winnen, zal daarvan de processuelc gevolgcn
moeten dragen.*'" Ook het omgekeerde kan zieh voordoen. In het Advocatcnblad
werd het geval ter sprake gebracht*" van de advoeaat. die de vordering van zijn client op zichzelf liet cederen om deze vervolgens te kunnen innen zonder de identiteit
van zijn client prijs te geven. Het verschoningsrecht wordt dan gebruikt om het bckend worden van dat gegeven te voorkomen, niet om de vrije toegankelijkheid van
de advocatuur te garanderen. Mocht de identiteit van die cliönt voor de loewijsbaarheid van de vordering van belang zijn, dan zal de advoeaat daarover, als getuige gehoord, toch dienen te verklaren. Deze casus vertoont gelijkenis met de positie van de
geheimhouder als derde-beslagene, die moet verklaren wat hij voor zijn client onder
zieh heeft. Omdat de beslagdebiteur niet längs deze weg gelden of goederen aan verhaal mag onttrekken, zal de geheimhouder niet met cen beroep op zijn geheimhoudingsplicht kunnen weigeren de verklaring af te leggen.*''*
3.4.70 De /tr/nge« von pro/eM/owee/ ver5c/jo«;>»^5/?t?rt'c/j///{tfew
Bij het professionele verschoningsrecht moet het gaan om een bepaald beroep.
Werkzaamheden met een incidenteel karakter vallen niet onder de bescherming van
art. 165 lid 2 Rv*'\ tenzij er sprake is van de vervulling van een bepaalde functie als
bedoeld in par. 3.6. Wil een beroepsgroep in aanmerking komen voor het professionele verschoningsrecht, dan moet aan twee eisen zijn voldaan, te weten dat geheimhouding voor de beroepsuitoefening noodzakelijk is en dat het algemeen belang bij
onbelemmerde uitoefening van dat beroep zwaarder weegt dan de waarheidsvinding
in rechte.""' Samenvattend wordt in het geval van dergelijke beroepen gesproken van
vertrouwenspersonen.

™ HR 8 april 2003. MeiwiArit/S/ra/rec/i/ 2003, p. 215.
*" In een belaslingzaak vond ccn dergelijke toctsing plaats in llof 's-Gravenhagc 22 april 2003. KAf 2003.
28.2.2. Dat het verschoningsrecht betrokkene belettc om dc inspectcur inzagc tc geven in zijn agenda
ontsloeg hem niet van zijn bewijsplicht, mede omdat het bewijs ook längs andere weg kon worden geleverd.
"" Pres Rh Haarlem 12 mei 1992. AV 1993, 793. had dus lerecht geen begrip voor de arts die cerst een
aantal met name genoemde schaatsers beschuldigde van dopinggebruik en vervolgens dal niet waar kon
maken omdat - naar hij aanvoerde - zijn geheimhoudingsplicht daaraan in de weg stond.
' C.Ch. Mout. '/.wart op zwart zie je niet. De grenzen van het verschoningsrecht', /ItAwaftwW««/ 1994,

p. 146.
" Tot dat resultaat komt ook Rb Dordrecht 22 januari 1986. Af7 1987.996. zij het op onjuiste gronden (zie
p«. 3.4.6). Rb Rotterdam 20 november 1997. /««Arca/en*/«/ 1999. p. 909. doet het in cen identiek geval
ook niet goed door te overwegen dat er in een dergelijk geval geen verschoningsrecht bestaat. Dat is niet
eens aan de orde
*" HR 26 april 1968, N./ 1968. 305 (Ereraad van Hoogleraren).
°* Het pregnantst uitgedrukt in HR 23 juni 1961. A7 1964, 170 (Gezinsvoogd).
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Aan de beroepsgroepen zijn wel eens nadere eisen gesteld*", maar de rechtspraak is hierin niet consequent. Aan de belastingadviseur komt geen verschoningsrecht toe onder andere omdat dit beroep vrij toegankelijk is, maar dat speelt bij het
toekennen van het verschoningsrecht aan de reclasseringsambtenaar weer geen rol.
Omdat daardoor deze nadere eisen noch verklärende, noch voorspellende waarde
hebben, kan een inventarisatie achterwege blijven. Daarbij speelt een rol dat ik zelf
op dit punt geen strong opinions heb. Wanneer het bewijs moet komen van wat mensen tcgcn anderen over hun zaak gezegd hebben - en daar gaat toch om in bijna alle
gevallen die ons zo bezig houden - heeft dat wat mij betreff hoe dan ook iets onzedelijks. De vrijheid om het hart uit te störten hoort niet op te houden bij de pastoor, de
huisarts of de advocaat.
Door de open norm van art. 218 Sv en art. 165 lid 2 Rv en het daaraan door de
hogc raad ten grondslag gclegde in Ncderland geldende algemene rechtsbeginsel is
het in feite de hoge raad die uiteindelijk bepaalt of aan een bepaalde beroepsgroep
het verschoningsrecht toekomt. De hiervoor genoemde criteria zorgen ervoor dat dit
niet stiel het geval is. Naast het zogenaamde 'klassieke kwartet' (advocaat, arts, geestclijke, notaris) is geen beroepsgroep er echt in geslaagd te worden verheven tot de
eer der altaren. en dan moet nog bedacht worden dat de aanspraak van de notarissen
op die klassieke status hoogst dubious is. Wel blijken hulpverleners die materieel
het/.clfdc werk doen als de klassieke verschoningsgerechtigden, soms erkenning te
verwerven doordat ook aan hen het verschoningsrecht wordt toegekend. In plaats van
het klassieke kwartet is het daarom adequater te spreken van vier beroepssferen of
beroepskringen, te weten de juridische hulpvcrlening, de (para)medische hulpverlening, de geestelijk-maatschappelijke hulpverlening en het notariaat. Deze beroepskringen worden in het navolgende besproken. Aan het eind zullen de beroepen ter
sprake komen die buiten deze beroepskringen vallen en dus geen professioneel verschoningsrecht hebben.
Of een beroepsmatige activiteit als 'stand', 'beroep' , 'ambt' of'betrekking'
moet worden gezien heeft geen rechtsgevolgen. Die vraag kan dus onbesproken blijven. Daarnaast is het kennelijk niet de bedoeling van de wetgever geweest hierdoor
een speeifieke afgrenzing in het leven te roepen, terwijl deze begrippen ook in de
rechtspraak deze funetie niet hebben gekregen. Een nadere afbakening ten opzichte
van niet bedoelde beroepsmatige activiteiten kan daarom achterwege blijven."'

De positie van de advocaat als verschoningsgerechtigde heeft nauwelijks serieus ter discussic gestaan. Voor het laatst in 1892 werd betoogd dat het verschoningsrecht toch niet aan advocaten behoorde toe te komen omdat zij niet het 'vuilnisbakje'
van hun dienten mochten worden.'"" In de rechtspraak is het verschoningsrecht van
advocaten nooit in twijfel getrokken, ook al is er van een in de wet of beroepsrege-

*•" Pogingcn om deze uit tc werken zijn te vinden in: VERBÜRG 1975. p. 87: VRANKEN 1986. p. 65-96;
W1.AD1M1ROKK 2 0 0 1 . p. 557-558.

""Zie ook par. 2.I.3.
" " HRU1JN 18«»:. p. 32. Ik laat d;in OPZOOMER 1904. p. 83 .e.V., buiten beschouwing. die het verscho-

ningsrecht \olledig uit wilde bannen,
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ling vcrankcrde verplichting tot geheimhouding voor advocaten geen sprake. Altijd is
aangenomen dat het het beroep zeit" was waamit dc verplichting tot geheimhouding
logisch volgde"". De wettelijke uitdrukking daarvan werd dan gevonden in de strafbaarstelling van de schending van die plicht, eerst in art. 378 CP en daarna in art. 272
Sr.
Wie advocaat is, ligt vast in art. 9a Advocatenwet. Procureurs kunnen gelijk
worden gesteld met advocaten. zeker nu him functies moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Hr is geen reden de in genoemd artikel bedoelde buitcnlandse "advocaten' (dus bijv. ook de solicitors, barristers, avoues. Anwälte, abogado's en oikiiyöpoi)
het verschoningsrecht te onthouden. Het feit dat zij ten overstaan van een Ncderlandse rechter een verklaring als getuige moeten afleggen verbind! hen voldocnde met de
Nederlandse rechtssfeer, om het ook in het Nederlands algemeen belang te achten dat
zij geen verklaringen hoeven af te leggen over datgene wat him door him clifnten,
eventueel in het buitenland. is toevertrouwd. IX* vraag of de betrokkene als advocaat
moet worden aangemerkt zal moeten worden beantwoord aan de hand van art. 9a
Advocatenwet, dat spreekt van "overeenkomstige titeis.'"' De regeling van het verschoningsrecht biedt geen aanknopingspunten voor de veronderstelling. dat ecu zelfstandig criterium moet worden aangehouden. De inhoud van het verschoningsrecht
wordt ook bij buitenlandse advocaten naar Nederlands recht, omdat het immcrs gaat
om een procesrechtelijke regeling, zodat de lex fori geldt. Slcchts bij rogatoirc commissies ligt dit anders (zie par. 3.8.2).
Juridische hulpverlening is niet het exclusieve domein van advocaten. Sociale
raadslieden, rechtskundig adviseurs, belastingadviseurs, slachtofferhelpers, deurwaarders en rechtswinkeliers doen in essentie (deels) hetzelfde als advocaten en verkrijgen in ieder geval even vertrouwelijke informatie. Alleen van juridische
medewerkers van Buro's voor Rechtshulp (art. 18 e.V. Wet op de rechtsbijstand) Staat
vast dat zij aanspraak kunnen maken op het verschoningsrecht.**" In de bedoelde
uitspraak concludeert de hoge raad uit het feit dat de juridisch medewerker van ecu
Büro voor Rechtshulp belast was met het geven van informatie en advies aan en
doorverwijzing van rechtzoekenden, dat deze uit hoofde van zijn functie verplicht
was tot geheimhouding.*"" Nu de Buro's voor Rechtshulp de facto*'" in het leven waren geroepen om de rechtshulp te garanderen aan ieder die deze nodig had, en dus de
vertrouwelijkheid van het beroep van juridisch medewerker meer gewicht toekwam
dan de waarheidsvinding in rechte, werd het verschoningsrecht door de hoge raad in
dit geval toegekend.
Gelet op de onderbouwing van deze beslissing kan deze niet zonder meer
worden doorgetrokken naar andere rechtshulpverleners. Dat blijkt ook uit de beslissing ten aanzien van de belastingadviseurs, aan wie het verschoningsrecht werd onthouden, omdat zij geen homogene groep vormen, geen wettelijke taak hebben en het
ü° WLADIMIROFF 2001, p. 555. komt ook tot dcze conclusie.
*" Het is dus n/tv een kwestie van "toetsing aan het recht van het land waar hij (...) is ingeschreven". zoals
WLAD1MIROFF 2001. p. 552-553. stell
"• HR 25 Oktober 1985. > 7 1986. 176.
*" SCHORER 1931. p. 123. vond dit ook al ten aanzien van de medewerkers van de toenmalige bureaus
voor rechtsbijstand aan on- en minvermogenden.
*" De regeling bij de Wet Tijdelijke Voorzieningen Rechtsbijstand kwam tot stand in dc period« tussen de
feiten waarop de zaak betrekking had en de uitspraak van de HR.
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beroep vrij toegankelijk is.*" Bij gebreke van een wettelijke taak die in verband Staat
met de toegang tot de rechtshulp zal ook aan alle anderen die zieh bezig houden met
juridische hulpverlening (gerechtsdeunvaarders'"*, wetswinkeliers. rechtskundig adviseurs, juridische medewerkers van de FNV*^ etc.) het verschoningsrecht niet kunnen worden toegekend.
Ten aanzien van de octrooigemachtigden ligt de situatie genuanceerder. Op
zieh zelf blijken literatuur"* en rechtspraak*"''' geen moeite te hebben met toekenning
van het verschoningsrecht, maar dit wordt wel beperkt tot "de kring van zijn specificke werkzaamheden - het verlenen van bij stand bij de octrooiaanvrage."*^ Die beperking kan denkelijk niet mcer worden aangebracht. Per 1 mei 2003 is de positie
van de octrooigemachtigde bij de wet geregeld (artt. 23a e.v. Rijksoctrooiwet 1995)
en is het tot dan geldende Octrooigemachtigdenreglement ingetrokken. De wettelijke
gehcimhoudingsplicht is opgenomen in art. 23b lid 4 Rijksoctrooiwet 1995. De wettelijke regcling voorziet vorder in de cxclusieve bevoegdheid van octrooigemachtigden en advocaten om als gemachtigde op te treden bij het Bureau voor de industriele
cigendom, in de toelatingseiscn en in het toepasselijke tuchtrecht. De octrooigemachtigde hecli daarmcc een bij de wet geregelde taak die ligt op het terrein van de
rechtshulp. I Jit die laak vloeit - dus nog afgezien van de in de wet opgenomen verplichting - de verplichting tot geheimhouding voort, want hij kan zijn taak pas naar
bchoren vcrvullen indien zijn cliCntcn onbevreesd voor openbaannaking gegevens
kunnen verstrekken. Opmerking verdient dat art. 23b lid I Rijksoctrooiwet 1995 het
optreden als gemachtigde niet beperkt tot het vertegenwoordigen van de aanvrager.
De woorden "van de aanvrager" zijn na aanvaarding van een daartoe strekkend
amendement uit de bepaling geschrapt om duidelijk te maken dat ook iedere andere persoon dan de aanvrager zieh alleen bij het bureau kan laten vertegenwoordigen
door een octrooigemachtigde of een advocaat. Dat betekent dat de wetgever de taken
van de octrooigemachtigde breder ziet dan alleen het verlenen van bijstand bij de
octrooiaanvrage. Voorts wordt in de memorie van toelichting het treffen van een wettelijke regeling o.a. als volgt gemotiveerd*":
Tenslotte moet erop gewezen worden dat octrooigemachtigden met een andere, wettelijk gereguleerde beroepsgroep samenwerken in octrooiaangelegenheden, namelijk met
"* HR 6 mei 1986. AU 1986. 814 en 815. Eerdcr in gelijke /in Rb Zwolle 2 mei 1984. ,V7 1984. 581 en Rb
Breda 29 mei 1984. ,V/ 1984, 664. IX" belastingadviscur word nog als cwi/Wen/ nive.wuirt' gezien door Rb
Amsterdam 9 januari 1933. ,V7 1934. 882. en Rb Amsterdam 26 januari 1972. A7 1972, 222. Uitgebreide
intbrmatie over de lolgevallen van de bclasiingadviseur is tc vinden in WISSELINK 1997. p. 83-93. Van
dc welgcver hoell de belastingadviscur overigens ook niets te vcrwachtcn (A'amcr.v/uMt'n / 1997-1998.
248(H), nr. 154b, p. 3, loch wel het detmitieve afwijzende standpunt van de regering na opmerkingen zowel
in de tide als in de Iste Kamer).
"* A.W. Jonghlocd. 'Verschoningsrecht voor deurwaarders', Äec*to/n/</ 1987. p. 49-54, p. 90-91, denkt
daar anders over, maar doel daarmee geen recht aan de beslissing van de hoge raad ten aanzien van de
juridisch medewerkers van het Büro voor Rechtshulp.
" ' Rb Rocrmond 7 maart 1985. /V/ 1986. 394.
"* Sl'l lORI'R 1931, p 136.1 let tegemn ergestelde oordcel heb ik nergens gevonden.
*•" Beslissingcn van rcchtbank en hot'blijkend uit •Amhlsgeheim". >F. 9558. p. 4 (.1913) en na te noemen
uitspraak van de Rb /utphen.
"° Rb /utphen 5 januari 1988. \ 7 1989. 563.
*" A.\mifmuA*i7i // 2001-2002. 27193, nr. 7.
"-A'<imt>r.vfi(**i-n// 1999-2000. 27193. nr. 3 (MvT). p. 4.
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advocaten. t e n gebrckkige atstemming \an de wetgeving voor beide grocpen zou kunnen leiden tot ongelijke eisen voor dc beroepsuitoefening met concurTcntie\erstorcndc
eflecten. Dat is ook de reden waarom (...) onder meer gestreefd is naar hannonisalie
met het huidige luchtrecht voor advocaten.

Dat strevcn tot atstemming van de wctgeving voor beide groepen zou niet tot
zijn recht komen indien aan de octrooigemachtigde niet en aan de advocaat we I het
verschoningsrecht zou toekomen, terwijl dit zeker concurrenticverstorcnd werkt.
Juist het verschoningsrecht zou voor een eventuele aanvrager eon reden kunnen zijn
beroep te doen op een advocaat en niet op een octrooigemachtigde. IX" conclusie
moet daarom zijn dat de octrooigemachtigde zieh in dezelfde gcvallen moet kunnen
verschonen van het afleggen van een getuigenverklaring als een advocaat. zo lang het
maar gaat om wat hem in hoedanigheid is toevertrouwd. Gelet op genoemd art. 23b
lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 kan op dit punt niet snel een bepcrking worden aangenomen.

De positie van artsen is altijd minder stevig geweest dan die van advocaten.
Een arts is immers vaak degene van wie het definitieve (forensisch) bewijs moet komen, zodat zijn verklaring siecht kan worden gemist. De Bosch Kempcr rekende de
arts daarom niet tot de professioneel verschoningsgerechtigden.*^ Het verschoningsrecht van de arts werd door de wetgever pas expliciet erkend in 1901.*^ Voor de erkenning in de rechtspraak was een arts nodig die het ervoor over had zieh te laten
gijzelen.*"
Het Vertrouwensartsarrest**' heeft onzekerheid gezaaid over de kring van
(para)medische hulpverleners met een verschoningsrecht. De hoge raad constateert in
dat arrest dat de verplichting tot geheimhouding voor medici thans is geregcld in art.
88 Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BKi). Vervolgcns is dan
voor de vraag of een verschoningsrecht bestaat volgens de hoge raad doorslaggevend
of art. 88 Wet BIG op betrokkene van toepassing is, wat - kort gezegd - het geval is
bij individuele hulpverlening op het gebied van de gezondheidszorg. Dat is in twee
opzichten een misser. In de eerste plaats heeft de wetgever nergens te kennen gegeven aan de in art. 88 Wet BIG opgenomen geheimhoudingsplicht van hulpverleners
op het gebied van de individuele gezondheidszorg het verschoningsrecht tc willen
verbinden. Dat zou wel moeten, want als het verschoningsrecht niet kan worden gegrond op art. 165 Rv c.q. het in Nederland algemeen geldende rechtsbeginscl zclf,
dan moet er een bepaling zijn die daarin voorziet. In dc tweede plaats realiseert dc
hoge raad zieh kennelijk niet, dat art. 88 Wet BIG op een breed scala van hulpverleners van toepassing is. Dat zou betekenen dat de hieronder nog te bespreken registeraccountants het verschoningsrecht wordt onthouden dat aan gebedsgenezers wordt
toegekend. Het lijkt een ongerijmd gevolg te zijn.

DE BOSCH KEMPER 1840. p. 488.
* Art. 64 Ongevallenwel 1901. Zie hierover par. 2.2.3.21.
' HR 21 april 1913. ,V/ 1913.958 (Liefdehuis) Zie par. 2.2 3.21
HR 15 Oktober 1999, Atf 2001,42, al uilgebrcid besproken in par. 3.4.8.1.
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Hoewel daarvoor geen basis in de wetsgeschiedenis of het arrest is te vinden,
kan in deze context wellicht een uitweg worden gevonden door het verschoningsrecht
art. 88 Wet BIG te beperken tot de geregistreerde beroepsbeoefenaren van art. 3 Wet
BIG (artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiothcrapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen), overigens zonder dat de
fcitclijkc registratie als eis moet worden gesteld.""'
De weg die de hoge raad wel had moeten volgen heeft de hoge raad al gewezcn in het vakcr genoemde arrest MR 21 april 1913, A7 1913, 958. De voor het verschoningsrecht relevante geheimhoudingsplicht is niet aan een wettelijke bepaling
(toen de regcling van de eed) te ontlenen, maar ligt besloten in de aard van het beroep. F'.cn adequate uitocfcning van het beroep van arts is slechts mogelijk, indien
degcnen die een beroep doen op die arts op volledige geheimhouding, ook in rechte
kunnen rekenen. Dczc verplichting tot geheimhouding moet worden gerespecteerd,
omdat cen onbclcmmcrdc beroepsuitoefening in dit geval in het algemeen belang is
en dil belang zwaarder weegt dat het belang van de waarheidsvinding in rechte.
Daarvan uitgaande moet worden bepaald aan welke op het gebied van de (para)mcdische hulpverlcning werkzamc categorieCn van personen het verschoningsrecht toekomt en wie tot die catcgorieön moeten worden gerekend. In feite vergt dat
een analyse voor iedere beroepsgroep werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg. De Wet BIG biedt immers geen retfei aanknopingspunt, omdat bij het vaststellen van die wet aan hct verschoningsrecht niet is gedacht. Aan de andere kant kan
aan het feit dat art. 3 Wet BIG aan sommige groepen hulpverleners in de gezondheidszorg bescherming verleent door middel van een register worden ontleend, dat de
wetgever met hct oog op de gezondheidszorg juist aan deze beroepen een bijzonder
belang toekent. Dat kan de gevolgtrekking wettigen dat hun geheimhoudingsplicht
met het verschoningsrecht behoort te worden versterkt. Dat sluit ook redelijk aan bij
de oudere jurisprudentie, waarin het verschoningsrecht van de verpleger*** en de
socio-therapeut ** al was erkend.
Dierenartsen worden niet tot deze verschoningsgerechtigde beroepskring gerekend, omdat "zieh niet goed laat voorstellen, dat iemand, uit gerechtvaardigde
schroom voor een meer algemeen bekend raken van de toestand van zijn dieren, met
reden af zou kunnen zien van het inroepen van de bijstand van een veearts, alleen
omdat hij er niet ten volle op kan vertrouwen, dat die veearts algemeen en pertinent,
ook tegenover de rechter in een burgerlijk geding. een strikt stilzwijgen zal bewaren."'*" De redenering spreekt aan, maar gaat toch niet helemaal op. Wie zelf zijn
dier heeft mishandeld of siecht heeft verzorgd kan inderdaad uit vrees voor het bekend worden daarvan ervan afzien een dierenarts in te schakelen. Dat zijn echter zo
uit/.onderlijke gevallen dat nioeilijk kan worden gezegd dat het algemeen belang eist
*" Aldus tcrecht Rb VHerlogcnbosch 19 april 2002. V7 2002. 434
"* Rb Alkmaar 3 maart 1952. ,V7 1953. 91 (maar daar valt over te twisten): Hol"'s-Hertogenbosch 20 juni
19hl. A'./ 1962. 344; HR 23 novemher 1990. ,V7 1991. 761 (Cruquiushocvc). Uelet op de laatste uitspraak
was sowieso al niet te bcgrijpen. waarom de wijkverpleegkundige volgcns Rb Amhem 8 Oktober 1992. .V/
1993. 298. buiten de boot viel. In zoverre moet l'.W.M. Mculemans. "IX" wijkverpleegkundige geen versehoningsrecht'.'", 7»<i 1993, p. 255. worden bijgevallen, ook al meende hij ten onrechte dat de Wet BIG
de kwesle van hei verschoningsrecht in de gezondheids/org dcfinitief zou gaan regelen.
*" Rb 's-liravenhage I juli 1992. VJ 1993. 253.
**" Rh /utphen 14 maart 1985. V/ 1987. 401. Ken vergelijkbare beslissing is te vinden in Rb 'sHertogenbosch 30 Oktober 1981. W 1983. 424.
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dat de onbelemmerde raadpleging van deze beroepsgrocp moet worden gegarandeerd
door het professionele verschoningsrecht. In voorkomende gevallen /al net incidentele verschoningsrecht van par. 3.7 uitkomst kunnen bieden.
De positie van de vertrouwensartsen komt aan de orde in par. 3.6.

Over de verplichting van de overheid om het biechtgeheim te respecteren is in
de tijd na de Franse revolutie nooit veel discussie geweest. In een ovcrwegend hervormde samenleving krijgt dit dan gestalte in een verschoningsrecht "|...| voor alle
kerkelijke personen. aan welken, ter voldoening aan de stellige verpligtingen. bij een
godsdienstig genootschap erkend. de wetenschap van eenige zaken is toevertrouwd."*""
Deze specifieke omschrijving is opgegaan in de algemenc fortnulering van het
huidige art. 165 lid 2 sub b Rv. maar dat laat onverlet dat de literatuur unaniem aanneemt dat aan geestelijken het verschoningsrecht toekomt.*"" In de jurisprudentie is
van het verschoningsrecht van geestelijken weinig terug te vinden.*"^ Dat ook de hoge raad het professionele verschoningsrecht toekent aan geestelijken is alleen bckend
uit overwegingen waarin zij als voorbeeld van verschoningsgerechtigden worden
genoemd."'' Dat betekent dat geen zekerheid kan worden gegeven over de inhoud
van het begrip 'geestelijke'. Voor de beslissing in een concreet geval zal dus moeten
worden teruggevallen op de ratio van het professionele verschoningsrecht, zodat bepalend wordt of op gronden van algemeen belang het onbelemmerd beroep op een
bepaalde groep 'geestelijken' moet prevaleren boven de waarheidsvinding in rechte.
Te verwachten valt dat dit zo moet worden ingevuld dat de voorgangers van
religieuze stromingen (of onderdelen daarvan) die aanspraak kunnen maken op een
brede erkenning als zodanig in of buiten Nederland, beroep kunnen doen op het verschoningsrecht.*'^ Het komt dus toe aan de dominee, pastoor, imam en voorganger
van de pinkstergemeente, maar niet aan sekteleiders. Deze mime benadering correspondeert met het feit dat een godsdienst in Nederland niet van overheidswege erkend
hoeft te worden.*"* Toen de kamer vroeg of het verschoningsrecht slechts toekwam
aan de geestelijke bij "eene der erkende kerkelijke gezindten" had de minister dus
hard "nee, die bestaan niet!" moeten roepen in plaats van te zeggen dat cr niets zou

*J Art. 3366 van het ontwerp-Burgcrlijk Wetboek van 1816.
Aan de achterhaalde discussies over de vraag of buiten de biecht ook nog een venchoningsrecht kan
worden toegekend. ga ik voorbij. Zic daarvoor STOKVIS 1932. p 392
*" De enige bekendc uitspraken zijn Rb Hoom 20 december 1839 (weergegeven in I.IPMAN 1839); Hof
Gelderland I2november 1857. »f. 1944. p. 2: Rb Groningen 21 februari 1940. A7 1941. 33.
~ HR 14 december 1948. >J 1949. 95 (l.inggadjatti); MR 11 novemher 1977. Ay 1978. 399 (Hoogendijk).
Met op/et uordt het woord 'kerkgenooLschap' vermeden. Het is een begrip dat in vele regelingcn voorkomi en daann telkens in een specifieke betekenis wordt gebruikt. Het suggcrcert dus een precise die er
metis.
En dat was vroeger ook niet zo. "In Nederland zijn geen erkende. alleen bekendc kerkgenoottchappen"
U- Schokking. //i.t»ori.«-A-/uri</i.vc/it' .it-fc7.< inn <A- >fW %an </i'n /Ocfcn &7>/fm/>e/' /Wi. tol rejje///»/} von
^'oeiicto op dir o«i^.u->>e/^m-/l^r*^e*>c>r.»c/v¥)pCTi'5/aa/jWoe/no 70^, Amsterdam 1894, p. 305).
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veränderen.""^ In alle gevallen zal moeten worden vastgesteld dat de betrokken persoon binnen de organisatie van de betrokken religieuze stroming degene is aan wie
bij uitstck de geestelijke zorg van de leden van een functioned onderdeel van de organisatie is toevertrouwd.
De vraag is nog hoe moet worden omgegaan met de levensbeschouwelijke,
niet-godsdienstige stromingen. Voor de beantwoording daarvan is de "Wet van 17
april 1997 tot wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de
crkcnning van de vrijheid van levensovertuiging als grondrecht"'"''' van belang. Deze
wet beoogde de gelijkstclling van godsdienst en levensovertuiging, voorzien in art. 6
Grondwet, door te voeren in alle delen van de wetgeving waar dat nog niet had
plaatsgcvonden."'"'' Daarom werden in art. 63 Invorderingswet 1990 - de bepaling die
het llscale 'verschoningsrecht' regelt - de woorden "bedienaren van de godsdienst"
vervangen door "bekleders van een geestelijk ambt." M.m. komt het verschoningsrecht dus ook toe aan ambtsdragers van levensbeschouwelijke stromingen, mits deze
stromingcii aanspraak kunncn makcn op een brede erkenning als zodanig in of buiten
Nedcrland. De opmerking van Hazewinkel-Suringa dat het verschoningsrecht niet
tockomt aan dc theosofische voorganger of de Soefi-leidcr. is dus naar huidig recht
vermocdelijk onjuist.*"' Omdat het om ambtsdragers moet gaan ligt daarin al besloten
dat dc/.e stroming ook een als zodanig herkenbare organisatie moet hebben. Het kan
W/iwY&tViW wt'J £.%un 6W? «en .•jjjL'Jia.oislisfJj £erj>tfJi,ilf verzoreer. maar jemand die

zieh opwerpt als agnostisch voorganger zal gewoon op alle vragen antwoord moeten
geven.
Het verlenen van religieus-geestelijke zorg is doorgaans ingebed in een organisatie, waarin delen van die zorg voor rekening komen van anderen. Dat zal praktisch gezien vaak onvermijdelijk zijn. In de rechtspraak is daarom aan ouderlingen"'
en geestelijke verzorgers van een kerkelijke gemeente*"" het verschoningsrecht toegekend. Aan kerkenraadsleden, die immers een andere taak hebben dan het verlenen
van geestelijke zorg, daarentegen niet.""'
Het geringe aantal uitspraken over het verschoningsrecht van geestelijken laat
zieh wellicht verklaren doordat geleidelijk aan een steeds groter deel van de geestelijk-maatschappelijk zorg bij overheids- en particuliere instellingen is komen te liggen. Jurisprudentie op het professionele verschoningsrecht van die hulpverleners is
ruim voorhanden, maar divers. Het gaat vaak om beroepen waarin weliswaar vertrouwelijke infomiatie wordt verkregen, maar waarbij anderzijds bij hulpverlener en
client van tevoren bekend is dat die informatie wordt verzameld met het oog op het
opstellen van een rapport of het informeren van een instantie. Dat betekent dat de
client niet op geheimhouding kan rekenen. Daar Staat weer tegenover dat er vrijwel
steeds sprakc is van een hulpverleningsaspect.

**' H<im/Wi»Kt7i // 186.1-1864. p I8(X). voor de vraag van dc kamer en Hom/i-/inj?t'n // 1864-1865. p. 507.
voor het untwoord van de minister. In par. 2.2.3.10 is al aangegeven dat dit wetsontwerp uiteindelijk is
ingetrokken (i.e. niet nicer is ingediend).
**Sthl. I«W7. I«J2.

*"ffamrr.vrujUt7i// 1995-1W6. 24614. nr. 3 (MvT). p. 1.
"" UA/KWlNKi:i -SWRINGA l*»5«». p. 30.
'" Hof's-Ciravenhage 7 april I*»*». iVJ 1950. 135.
•"' Rb Rotterdam 24 januari 1*»33. ,Y7 1933. 977.
"' Beslissing besproken in D.J. Sannes. "Waar ligt de grens van art. 1946.3». BW?\ »P 11187 (1924).
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Indien die hulpverlening in het takenpakket kan worden geYsolecrd en voor
cen adequate hulpverlening absolute vertrouwelijkheid noodzakelijk is. kan aan toekenning van het verschoningsrecht worden gedacht indien het aan die hulpverlening
toe te kennen belang zwaarder weegt dan de waarheidsvinding in rechte, längs die
lijn moet de hoge raad hebben geredeneerd bij het toekennen van het verschoningsrecht aan de reclasseringsambtenaar.* "* Het verschoningsrecht kwam daarentegen
niet toe aan de gezinsvoogd toe. omdat deze een taak uitoefent die hem in een positie
tegenover de ouders kan brengen* * Het hulpverleningsaspect kan dus niet los worden gezien van de overige taken van de gezinsvoogd.
In de lagere rechtspraak wordt längs dezeltde lijnen geoordeeld. zij het met
soms tegenstrijdige uitkomsten. Omdat de informatievergaring vooropstond, word
het verschoningsrecht gelet op de omstandigheden van het geval onthouden aan een
gezinsvoogd**\ een maatschappelijk werker*'', een inspectrice van een voogdijvereniging*™, een ambtenaar van het gemeentelijk bureau sociale zaken* '"* en een amblenaar van de armenraad.**" In een enkel geval werd dit genuaneeerd door het
verschoningsrecht wel toe te kennen ten opzichte van derden, dat wil zeggen ten opzichte van anderen dan ten behoeve van wie de informatie was verzameld.*"" Als het
daarentegen naar het oordeel van de rechter uitsluitend om hulpverlening gaat die
slechts naar behoren plaats kan vinden bij gegarandeerde vertrouwelijkheid, dan
wordt het verschoningsrecht doorgaans toegekend.*"" Kennelijk vindt de rechter in
die gevallen als snel dat het hulpverleningsbelang zwaarder weegt dan het belang van
de waarheidsvinding. Dat valt te billijken, want het heeft iets onfris om bewijs te
willen ontlenen aan wat is gezegd tegen een persoon op wiens hulp men was aangewezen.
De balans slaat echter ook wel eens door naar de andere kant, zodat een sociaal raadsvrouwe van de gemeente gedwongen werd om mee te werken aan het leveren van bewijs van steunfraude tegen een van haar dienten.** Aan deze uitspraak
kan echter weinig waarde worden gehecht, omdat de rechter zijn oordeel baseerde op
een afweging van de in het concrete geval speiende belangen. Een dergelijke af'we'*' IIR 20 juni 1968. AU 1968, 332. toegepast in Hof "s-Hertogcnhosch 2 September 1969. AU 1970. 71, cn
Hof in HR 9 juni 1992. A/l/ 1992. 776. Dit verschoningsrecht vond al eerder erkenning in: Rb Rotterdam
(RC) I6januari 1931. AU 1931.438 (maar vernietigd door Rb Amsterdam 22 januari 1931. AU 1931.439);
Ktr s-Gravenhage 20 februari 1958. AU 1959. 268; Rb Alkmaar 30 Oktober 1967. AU 1968. 33.
' " HR 23 juni 1961. AU 1964. 170 (Gezinsvoogd) Daarmce is Hof Amhem 31 mei 1960. AU I960. 564.
dus achterhaald. Het arrest van de HR viel niet in goede aard. zie VAN BKMMELEN 1964 en HA/EWINKEL-SURINGA 1966
'"' Hof s-Hertogenbosch 5 december 1959. AU 1961. 229.
"* Hof Amsterdam 20 november 1958. AU 1959, 451.
™ Hof s-Hcrtogenbosch 5 december 1959. AU 1961. 229.
"* Rb Amsterdam 28 februari 1944.AU 1944.417; Hof Amsterdam 15februari 1945. AU 1946. 342.
"" Rb Maastricht 26januari 1940. AU 1940. 156.
" ' Hof s-Hertogenbosch 25 februari 1969. AU 1969. 445 (maatschappelijk werker Raad voor de Kindcrbescherming).
"" Rb Utrecht 10 december 1942. AU 1943. 579 (secrelaresse Voogdijraad); Rb Groningen 18 november
1959. AU I960. 392 (maatschappelijk werker); Rb '*-Hertogenbosch 5 januari 1965. AU 1968. 185 (maatKhappelijk werker): Rb Haarlem 10 maart 1987. AU 1987.908 (maatschappelijk werker RIAGG) Daaren<egen vonden Rb s-Hertogcnbosch 5 maart 1964. AU 1966. 132. cn Ktr Meppe' 4 februari 1988. X*»»'
1988. 287. dat een maatschappelijk werker geen verschoningsrecht nodig heeft voor een behoorlijke vervulling van zijn laak.
" ' Rb Amsterdam 31 mei 1976. AU 1976,526.
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ging behoort bij het professionele verschoningsrecht niet plaats te vinden (zie par.
3.4.7).

Notarissen bcweren graag dat zij kunnen bogen op een lange traditie als het
gaat om hun ambtsgchcim en verschoningsrecht"*'', maar daarvoor moet de geschiedenis wel enigszins geweld worden aangedaan. In par. 2.2.2 is al besproken hoe De
Bosch Kemper ccn stukjc wetsgeschiedenis moest verzwijgen om de notaris binnen
te halen.*""' Hij de vaststelling van de Wet op het notarisambt in 1842 komt niemand
op het idee om de notaris in verband te brengen met het verschoningsrecht van art.
1946 HW. Zijn geheimhoudingsplicht wordt in de artt. 18 en 42 impliciet vastgeIcgd*"'' en dat betekende toen - naar hiervoor is aangetoond - de facto een daarmee
ovcreenkomend verschoningsrecht. Daarbuiten was er niets. Toen de Franse Cour de
Cassation in zijn arrest van 10 juni 1853 het verschoningsrecht van de notaris beperkte tot datgene wat hem uitdmkkelijk "onder het zegel des geheims" was toevertrouwd, werd dat met instemming aangehaald: het enkele feit dat het ging om iets dat
de notaris in zijn hoedanigheid ter kennis was gekomen, was onvoldoende.** Andere
schrijvers uit die tijd rekenden daarentegen de notaris wel tot de professioneel verschoningsgerechtigden zonder een restrictie aan te brengen, maar ook zonder daar
dieper op in te gaan.***
Tegen het begin van de 20ste eeuw wordt nog steeds geworsteld met de vraag
hoe het nu precies zit met die notarissen. De hiervoor weergegeven opvatting van
Van Boneval Faure wordt in de literatuur te beperkt gevonden*'*''. maar valt nog wel
tcrug te vinden in de eerste gepubliceerde uitspraak waarbij een beslissing moet worden genomen over het verschoningsrecht van een notaris.""" De notaris kan zieh volgens die beslissing in dat geval niet verschonen, omdat hetgeen hem gevraagd werd
geen kennis betrof die hij in de uitoefening van zijn specifieke taak als notaris had
verworven. Deze nict onomstreden positie heeft de notaris lange tijd behouden als we

""MOSTART 1934, p. 3-7.
""' Hit tic woordkeus van BKHUN 1842, p. 44. hlijkt dat hij ook de nodige twijfels heeft aan de wetenschappelijke inlegritcit van I)e Hosch Kemper: "'/.ooals we boven gezien hebben, meent de Bosch Kemper
uit de geschicdenis te mögen opmaken..."
**" Art. 42 (oud) Wet op het notarisambt gaf aan in welke gevallen een afschrift van een akte mocht worden al'gegevcn. In art. IS (oud) was de door de notaris at'te loggen ecd opgenomen. voor zover van belang
inhoudende: "Ik /.weer (...) dat ik de nicest mogclijkc geheimhouding omtrent de inhoud der akten. overcenkomslig dc voorschrillcn der wet, /al in acht nemen."
** Van Honeval laurc, "Heweerde verpligting der Notarissen tot geheimhouding. en milsdien verschooning van in regten gctuigenis alte leggen. omtrent leiten, waarvan /ij in hunne betrckking van Notaris en in
de uiloelening hunncr bediening kennis hebben genomen', Äfv.f.vjjt'/tvn/ S;/Wa<i. AWwwndle /of <fe nwiw«'
/>i/c/rn,i;i'/i w»<irmyf.»^v/rtT«//K'ic/i'n » v ^ v i i n i ; 1853, p. 377-384.

*** Voor \ indplaatsen zie par. 2.2.1.
™* BRUIJN I8«>2. p. 43: TIUJSSKN 1905. p. 151. TAK 1905. p. 20. beroept zieh op Van Boneval Faure
om een vollcdig \crschoningsrecht voor notarissen aan te nemen. maar ook hier laat hij weer zien dat hij er
niet \ecl van begrepen hceft. llij wordl niettemin ook op dit punt bijgevallcn door VAN GOUDOBVER
l«H)5, p. 302.
•*' Rb Amhem 24 mei 1928. ,VJ 1928. 1178. Het is mogelijk dat wat gepubliceerd is een vertekend beeld
geeft. Als IIIUSSl-N 1905. p. 151, gelijk heeft was de bestendige praktijk dat het beroepop het verschoningsrechl van een notaris allijd werd gehonoreerd.
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zicn dat Verstegen het nog heeft over de "traditionneele trits" (waartoe de notaris niet
behoort)*"' en De Brauw alleen de geestelijke. geneesheer en advocaal als onbetwist
professioneel verschoningsgerechtigden noemt.**' Zelts Van Veen laat de notaris nog
weg uit het "klassieke rijije".""' Aan de niet helemaal duidelijk positie van de notaris
iseigenlijk pas definitief een einde gemaakt in HR 11 maart 1994. V7 1995. 3."*'
Het klinkt wat dissident, maar ik vraag me in ernst at' wat de/e jurisprudence
rechtvaardigt. Het verschoningsrecht vindt zijn grondslag in het algemeen belang dat
is verbunden aan de onbelemmerde uitoetening van de vertrouwensberoepen. Dat
hangt weer samen met de erkenning van het recht op geestelijke, maatschappelijke.
medische en juridische hulp. Juridische hulp in alle soorten en malen kan worden
verleend door de personen in de in par. 3.4.10.1 besproken beroepskring inet als protagonist de advoeaat. Wanneer een notaris zieh begeeft op het gebied van de juridische dienstverlening dan voegt hij daar precies helemaal niets aan toe. De notaris
heeft op dat punt - en dat was het doorslaggevende criterium voor de eerste beroepskring - ook geen wettelijke taak. Het gaat om een uit de begeleiding van het opmaken
van aktes voortgekomen praktijk. Het lukt me daarom niet om in te zien welk algemeen belang ermee is gemoeid dat de recht en juridisch advies zockende zo nodig
hetzij een advoeaat. het/ij een notaris moet kunnen raadplegen. Het was consequenter geweest het verschoningsrecht van de notaris te beperken tot de in de wet geregelde verplichting tot geheimhouding, waardoor de notaris eigenlijk thuishoort in
par. 3.5. Het zou ook behoorlijk wat van de druk die op het verschoningsrecht wordt
uitgeoefend de wind uit de Zeilen nemen: de notaris zal immers niet meer zo snel als
witwasser kunnen worden gezien. Terug dus van het klassieke kwartet naar het traditionele trio, wat mij betreft.
De geheimhoudingsplicht van de notaris is nu neergelegd in art. 22 Wet op het
notarisambt. Deze is ruimer geformuleerd dan uit art. 18 (oud) kon worden afgclcid,
omdat de plicht tot geheimhouding nu niet is beperkt tot de inhoud der akten maar "al
hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn werkzaamheden als zodanig kennis neemt"
betreft.*** De wetgever wilde daarmee aansluiten bij wat al volgens de Beroeps- en
gedragsregels voor notarissen gold.*'*' De uitzondering met betrekking tot de a(gifte
van akten is nu te vinden in art. 49 Wet op het notarisambt. Cielet op de huidige stand
van zaken en de gekozen formulering (zie par. 3.5) is de/e geheimhoudingsplicht niet
relevant voor het verschoningsrecht, want de omvang daarvan hangt uitsluitend samen met de uit zijn beroep - onafliankelijk van de wet - voortvloeiende geheimhoudingsplicht.
Wie notaris zijn bepaalt art. 2 lid 2 Wet op het notarisambt. Strikt genomen
zouden alleen Nederlandse notarissen het verschoningsrecht kunnen inroepen, omdat
er geen met art. 9a Advocatenwet vergelijkbare bepaling bcslaat. Respect voor dc

"'VERSTEGEN 1931. p. 86.
** DE BRAUW 1949. p. 81.
™ Van Veen in zijn noot onder HR 19maart 1991. M/1991. $80.
Zie par. 3.4.8.1.1. waar ook de overige jurisprudence op het verschoningsrecht van de notaris al bejjgrokenis
Dat lijkt overigens ruimer dan bedoeld wordt. want in de MvT is weer opgenomen: "De geheimhouding
beperkl zieh tot de informalic die vertrouwelijk aan de notaris is medegcdceld of waarvan hij dc vcrtrouwelijkheid moct begrijpen" (Kam<T«u*jtCTi // 1993-1994. 23706. nr. 3 (MvT). p. 26).
** K a / A k // 1993-1994. 23706, nr. 3 (MvT). p. 26.
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positie van rechtzoekenden in andere landen brengt echter met zieh dat gelijk moet
worden geoordeeld ten aanzien van hen die in een andere Staat een met de notaris
vergelijkbare positie innemen. Kenmerkend lijkt dan te zijn de aan het ambt verbonden bevoegdheid om aktes tussen partijen op te maken, waaraan een bijzondere betekenis toekomt, zowel naar hun inhoud (geprivilegieerde bewijskracht) als naar hun
rechtsgcvolgcn (de akte tenminste als constitutief vereiste). Een afbakening kan in de
praktijk wcl cens moeilijk blijken te zijn.
Aan kandidaat-notarissen komt hetzelfde verschoningsrecht toe als aan de
notaris zelf.*'" Degcnen die wcrkzaam zijn op een notariskantoor hebben een afgeleid
verschoningsrecht. Zij kunnen niet aan de hun bij art. 22 lid I tweede zin Wet op het
notarisumbt opgelcgdc geheimhoudingsplicht een eigen verschoningsrecht ontlenen
op dezelfdc gronden als hiervoor voor de notaris zijn aangehaald.
Het is verder nooit een punt van discussie geweest dat andere 'aktemakers' als hoedanig vrocger de dorpsondenvijzer wel placht te lungeren, maar ook valt te
denken aan de ambtenaren van de burgerlijke stand - uit dien hoofde geen verschoningsrecht hehben. Het is dus eigenlijk minder juist om in dit geval van een beroepskring tc spreken, nmdat het verschoningsrecht zieh beperkt tot het notariaat en wat
daarmee onmiddcllijk samenhangt.

In de vorige paragrafen is al een aantal beroepen of daarmee vergelijkbare
funetics de revu gepasseerd waaraan (soms) geen verschoningsrecht is of moet worden toegekend: belastingadviseurs, wetswinkeliers, juridische medewerkers, rechtskundig adviseurs, gerechtsdeurwaarders (par. 3.4.10.1); iedereen die werkzaam is op
het gebied van de gezondheidszorg of wat daarvoor wordt gehouden en niet genoemd
wordt in art. 3 Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg, zoals de podotherapeuten en de gebedsgenezers (par. 3.4.10.2); gezinsvoogden, maatschappelijk werkers, ouderlingcn, sekteleiders (par. 3.4.10.3); andere aktemakers dan notarissen en
kandidaat-notarissen (par. 3.4.10.4).
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de overige beroepsgroepen waaraan
het verschoningsrecht niet is toegekend. Het verschoningsrecht is een gewild artikel.
In individuele gevallen kan daarmee het belasten van dienten worden voorkomen en
in het algcmeen kan het verschoningsrecht commercieel interessant zijn. De hulpverlening zal immers minder obstakels ontmoeten en er wordt geen concurrence meer
ondervonden van de wervende kracht van de gewaarborgde geheimhouding van verwante beroepsgroepen. In onderstaande gevallen zijn deze pogingen uiteindelijk op
niets uit gelopen hetzij omdat geheimhouding niet noodzakelijk is voor de beroepsuitoefening, hetzij omdat de waarheidsvinding in rechte zwaarder weegt.
Ten aanzien van al deze beroepsbeoefenaren geldt steeds, dat daarmee het
verhaal niet uit is. Wie geen professioneel verschoningsrecht heeft kan het verschoningsrecht wellicht ontlenen aan een bijzondere bepaling (het lexspecialisverschoningsrecht van par. 3.5), de uitoefening van een bijzondere funetie
(het Happy Familyverschoningsrecht van par. 3.6) en kan tenslotte altijd nog aan de

•" Rb Breda 11 juni 1959. AW I960, S9S (impliciet); Rb Breda 14 december 1959. ;V/1960. 398.
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rechter toestemming vragen een bepaalde vraag niet te beantwoorden (het incidentele
verschoningsrecht van par. 3.7).
Het gaat hier om de volgende gevallen:
a) Uit art. 13 Besluit Herstel Rechtsverkecr (Stbl, 1944. F100) kan worden
opgemaakt dat de wetgever /.ell*"* destijds van oordeel was dat ook aan nyw/trcicrounton/.v het verschoningsrecht toekwam. De bepaling hief voor bepaalde zaken het
verschoningsrecht op van advocaten, notarissen. ambtenaren en accountants en ondervond veel weerstand bij de advocatuur.**" Voor toekenning van het verschoningsrecht pleit bovendien. naast het wetssystematische beroep op genoemde bepaling. dut
hun positie bij de wet is geregeld*"", dat zij onder tuchtrechtelijk toezicht staan en dat
hun beroepscode voorziet in een verplichting tot gcheimhouding.""' Niettemin is het
verschoningsrecht van de registeraccountant in de rechtspraak niet erkend. Bij dc
controlerende taak van registeraccountants zijn conflicterende belangen hetrokken
(namelijk die van belanghebbenden bij de geld- en kapitaalmarkt, die van de overheid en die van bestuurders van ondernemingen en dergelijke). zodat volgens de hogc
raad geheimhouding geen voorwaarde kan zijn voor de uitoefening van die taak. '"'
Het maken van een splitsing tussen de controlerende taak van de registeraccountant
en diens andere werkzaamheden valt volgens de hoge raad niet te vcrenigen met het
uitzonderingskarakter van het verschoningsrecht .**" Het is wel een bectje een slap
argument als wordt bedacht dat ten aanzien van de reclasseringsambtenaar een dergelijke splitsing wel werd gemaakt. Duidelijkheid is er nu wel.

** In eerste instantie de hijzonderc wetgever van dc oorlogsjaren. maar na dc implicictc Icgalisalic door
het pariement (impliciet. doordat men van oordeel was dat Icgalisatie niet nodig was om aan dc wet.shcsluilcn rechtskracht te verlcnen, zic de verwerping van dc molies Joekcs en Donkcr in //ön<Wmj;c/i //
1945-46. p. 245 en het daaraan voorafgaande debat) ook de reguliere wetgever.
*" Zie dc mcdcdclingen van dc voorlopcr van dc NUVA over hricven richting Minister van Justitic in
1947. p 216. -4<A«cufc'/>W<«/ 1951. p. 111 en y4</voc«i/i'n«o</ 1954. p. 159.
"" Wet op de registeraccountants.
"" Nu art. 10 Verordening Gedrags- en beroepsregcls registeraccountants 1994.
*' HR 25 Oktober 1983. A7 1984. 132 Dat de IIR intussen niet van gedachten is verandcrd blijkt uil MR 4
januari 2000. A7 2000. 537. r.o. 5.4.1.
*" IIR 6 mei 1986. A7 1986. 813. De rechtbank was tot dczelfdc conclusic gekomen (Rb Breda 2 mci
1984. ,V7 1984. 619). Binnen het door de rechtspraak uitgcwerkte systcem klopt hcl wel om het verschoningsrecht te /.ien als uilzonderingsrecht. Op verschillcnde plaalscn neb ik het/rlfdc argument gcbruikt.
Maar je kunt er ook anders tegenaan kijken. (let llaliaansc Constitutionelc Mot vcrwicrp ccn beperktc
uitleg van het verschoningsrecht bijvoorbeeld. omdat dat dat niet moct worden opgevat al.s ccn uit/ondcring op dc getuigplicht. maar als een uitvloeisel van de gehcimhoudingsplicht (Corte Costiluzionalc 25
maart 1997. nr. 87. overweging 2, laatste alinea).
De jurisprudentie was daarvoor nogal verdeeld. Dat de MR cr niels voor voeldc bleek VIHIT net ecrM in
HR 2 november 1927. 4Ä 1928. 176. volgens welke beslissing een accountant /.ijn bescheiden aan dc
fiscus moet tonen omdat "slechts voor bepaalde grocpen door hijzondcre wcttelijke rcgclingcn dc plicht tot
overlegging van bescheiden wordt opgeheven." De boodschap kwam niet over. Rh Amsterdam 9 januari
1933. ,\7 1934. 882. kende toch het verschoningsrecht toe aan een belastingconsulent. tocgejuicht d»K»r
BJ. Stokvis. "Het beroepsgeheim van den accountant-bclastingconsulent'. M/Ä 1933. p. 152-154. Die
beslissing werd in voor de registeraccountant günstige /in gcvolgd door Rb Haarlem 18 juli 1947. A/7
1948. 74 (zij net geheel gebaseerd op genoemd art. 13 Besluit Merstcl Rechtsverkeer). Mof V
Hertogenbosch 23 mei 1957. ,V7 1957. 659. Ktr s-Oravenhage 22 januari 1958. iV7 1958. 629. Rb Amsterdam 26 januari 1972. A7 1972. 222. en Rb I.eeuwarden 27 September 1984. AU 1985, 765 (met een specifiek op civicle zaken gerichte argumentatie).
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p) De accow«/a«/-a<//«/WMfra//ecort.?w/£/7/ volgt het lot van de registeraccountant.**" De hoge raad volstaat met het zonder toelichting verwijzen naar de arresten
over de registeraccountant en de belastingadviseur (zie par. 3.4.10.1), daarmee kennelijk tot uitdrukking brengend dat bij beroepen in deze sfeer van het verschoningsrecht gcen sprake kan zijn en het beroep van accountant-administratieconsulent zieh
niet relevant van deze beroepen onderscheidt.
y) Een a.M«ra/jr/«w/v/.vewr heeft geen verschoningsrecht omdat vertrouwelijkheid geen voorwaarde is voor de uitoefening van dit beroep.*"' Dat is wel vervelend
als je bedenkt dat bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst alle vragen eerlijk moeten worden bcantwoord en daarbij soms heel pijnlijke informatie moet worden opgegeven. Wellicht kan het incidentele verschoningsrecht in zo'n geval
uitkomst bieden.
6) In de rechtspraak wordt doorgaans wel erkend dat een fowifotv een zeker
bankgeheim in acht moet nemen. maar dit moet toch altijd wijken voor het belang
van de waarheidsvinding in rechte, zij het soms op casuistische gronden.*"
r.) Van het beroep van /V>;//7W//A7 kan bij uitstek niet worden gezegd dat dit
alleen naar behoren kan worden uitgeoefend indien zijn contacten op geheimhouding
kunnen rekenen. Die vertrouwen eerder op het tegendeel. Aan een journalist komt het
verschoningsrecht dan ook niet toc.'"'" Dat neemt niet weg dat de journalist op sommige vragen, met name als het gaat om bronbescherming, onder omstandigheden
geen antwoord hoeft tc geven, wat zal worden besproken in par. 3.7.
i^) De situatie van de H't'fc.'H.v<7i«/jy?t7//£ M/tt/prr«ctav is ten aanzien van een deel
van zijn onderzoeksgegevens onder omstandigheden dezelfde als die van de journalist. Hij heeft geen verschoningsrecht, maar het is mogelijk dat onder omstandigheden bepaalde vragen niet door hem hoeven te worden beantwoord.
i]) Ken poging van gi7Mi'i'Mfm««A7«/c'« om aanspraak te maken op het verschoningsrecht is niet gehonoreerd. Voor hen geldt geen geheimhoudingsplicht en
voorzover dat al het geval zou zijn, is er geen sprake van een vertrouwensberoep.
Ook overigens zag de hoge raad geen reden het verschoningsrecht toe te kennen."'"
De beslissing kan worden toegepast op alle leden van vertegenwoordigende Organen
en a fortiori op de ambtenaren die die vergaderingen bijwonen. Daarbij moet nog
worden aangetekend dat de latere invoering van een tot de eigen uitspraken en zelf
ingebrachte stukken beperkt verschoningsrecht in art. 22 Gemeentewet en art. 22
"" HR 21 november 1986. AW 1987. 318. Idem Rb 's-Hertogenbosch 13 november 1984. AW 1985, 710.
Hot versehoningsrecht werd wel toegekend door Ktr 's-Hertogenbosch 5 Oktober 1979. M/ 1980. 315. Rb
Roermond IS Oktober 1976. A\/ 1977. 395 (mils inschrijving in het register had plaatsgevonden). en Rb
Kocrnumd 21 april 1983, ;\7 1985. 122 (mils insehrijving in hel register had plaatsgevonden).
"" llofs-llertogenbosch 28 april 1982. ,V7 1983. 164.
""' Hof in HR 19 april 1880. »•'. 4505. p.l: Rb 's-Gra\cnhagc 6 juni 1922. AV 1924. 939; Rb Lecuwarden
27 no\einher 1931. ,V/ 1934. 1586; HR 28 maart 1938. ,Y7 1939. 122; Ktr Utrecht 7 december 1964. AU
1966. 74; l'res. Rb Utrecht 7 december 199<>. KO 1999. 284. Dat een hankier volgens Hof Amsterdam 18
december 1974. X / 1975. 441. geen verplichting tot geheimhouding in de /in van art. 272 Sr heeft. kan als
een bevestiging hiervan worden gc/.ien.
"" Rb Haarlem 7 december 1852. »'. 1391. p. 3 (implicieO; HR 14 december 1948. Atf 1949. 95 (l.inggadjati); Rb Amsterdam 15 Oktober 1947. NJ 1948. 634 en Hot Amsterdam 26 januari 1948. /V7 1948. 212;
Hof Amsterdam 29 mei 1952. ,V7 1953. 285; Rb Alkmaar 27 mei 1975. M/ 1977. 200; HR II november
1977. ,V./ 1978. 399 (Hoogendijk).
""" HR 10 januari 1984. ,V7 1984. 722.
" ° HR 7 november 1986. AU 1987.457 (Happy Family).
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Provinciewet alleen ziet op civiele zaken en niet op strafzaken. Deze artikelen komen
in par. 3.5 aan de orde.
0) Een A:«n/twr/>erffenaV heeft geen uit zijn beroep voortvloeiende verplichting
tot geheimhouding*'' en kan uit dien hoofde dus niet het professionell* verschoningsrecht hebben. Hetzelfde geldt voor de cAt*/re</ui7tw van een />uzre/rM/>nt*A"'' en de
'"
i) Spoonve£<ww/>/t7w/-c7j hebben als ambtenaar wellicht een geheimhoudingsplicht. maar die strekt zieh naar het oordeel van de rechtspraak niet uit tot de vervoerde goederen. zodat vragen naar een partij citroenen resp. vervoerde hen/.inc
moesten worden beantwoord."''
K) Ten aanzien van de />em«/r«/t'r v<w \vrtWt'r»'nj».\7V.vt7»t7</[7i op grond van de
Kieswet heeft de hoge raad in het midden gelaten of aan deze functie het professionele verschoningsrecht toekomt."'' Annotalor Van Veen heeft gelijk als hij opmerkt dat
dat nergens voor nodig was. Een dergelijke bewaarder is op geen enkele manier een
hulpverlener of vertrouwenspersoon. zodat het professionele verschoningsrecht /ells
niet in zieht komt.
X) De vraag of aan 0/M/wr/n£.ttww/>tenrtr<»/j het professionele verschoningsrecht toekomt is vaak aan de rechter voorgelegd. In sommige gevallen wordt de
kwestie kortgesloten door meteen aan te nemen dat het niet gaat oin wetenschap die
aan de opsporingsambtenaar als zodanig is toevertrouwd."" De meer principiöle bcantwoording begint met een onderzoek naar de geheimhoudingsplicht. waarvan aanvankelijk sowieso geen sprake was."' De latere verplichting tot geheimhouding'"*
brengt de rechter wel eens op een dwaalspoor doordat hij daaruit meteen het professionele verschoningsrecht afleidt'"'' of op grond van een analyse van die geheimhoudingsplicht juist aanneemt dat deze ophoudt wanneer in rechte een verklaring moet
worden afgelegd.'"" De correcte benadering houdt in dat wordt nagegaan of we hier
te maken met een vertrouwensberoep. Die vraag is snel beantwoord, dat is namelijk
niet het geval, zodat de politieambtenaar geen beroep kan docn op het professionele
verschoningsrecht.'"' Daarna komt eventueel de vraag aan de orde of op andere
gronden (te bespreken in de par. 3.5, 3.6 en 3.7) het verschoningsrecht kan worden
ingeroepen. Het construeren van het professionele verschoningsrecht op gronden die

Hot Amsterdam 18 maart 1918. A7 1918, 1004 (Cohen-Lindenbaum).
'" Rb s-Gravenhagc 5 mei 1 % 1. M/ 1961. 522.
'' Rb Amsterdam 21 September 1931, A7 1931, 1683.
'" Rb Groningen 20 april 1931. V./1931. 748. resp. Rb Rotterdam 15februari 1930, A7 1931. 136.
"HR I9maart 1991. AV 1991. 580.
'" Rb Assen 11 januari 1934. A7 1934. 899; Rb s-Hcrtogcnbosch 2 maart 1937. iVJ 1937. 1011: Hof V
Gravenhagc 20 december 1940. A7 1941. 49: Rb Zutphcn 19 dcccmbcr 1952. \ J 1953. 482; Hot Amsterdam 22 april 1965. V/ 1966. 100; Hof s-Hcrtogcnbosch 22 juni 1994. .//»AW 1994. 199.
" ' Rb Rotterdam 6 juni 1860. ÄB 1861. 303
' " De7e wordt afgeleid uit de aard van de functie (HR 20 maart 1951. A7 1951. 395) en vindt haar bevev
tiging in de door politieagentcn bij hun aanstelling af te leggen eed van (nu) art. 9 Bcsluit algcmcne
rechLspositie politic
*'* Rb Rotterdam 21 maart 1940. ,V7 1940. 1116. vemietigd door Hof 's-Oravenhagc 20 december 1940. <Y/
1941.49. maar op de niet relevante grond dat het niet ging om toevcrtrouwdc informatic
™ Rb s^Jravcnhage 18 november 1950. VJ 1951. 507.
' Rb Breda 19 december 1956. \ 7 1957. 394; Hof Amsterdam 30 december 1993. N7 1995. 735.
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daarmee niets te maken hebben, zoals de gevaren verbonden aan het politiewerk,
Staat de hoge raad niet toe.''"
u) De positie van /ot'z/c7;//joi«fers in «er fawfer van ae/fnancie/e toezicn/swe/ten"" lijkt enigszins op die van opsporingsambtenaren. Zij verkrijgen vertrouwelijke
informatie en kunnen hun taak alleen maar adequaat vervullen, wanneer de betrokken
instellingen en hun dienten op vertrouwelijkheid kunnen rekenen.'"^ Anderzijds zullen zij die informatie onder omstandigheden ook moeten gebruiken. Daarom kan ook
in hun geval niet van een vertrouwensberoep worden gesproken, zodat het professionelc verschoningsrecht aan hen niet toekomt. " Of er andere gronden zijn om hun toe
te staan gestelde vragen niet te beantwoorden zal nog aan de orde komen in par. 3.5.2
en 3.7.
v) Ten aanzien van de am/jf^m/ren von de voor/wa//^ £;n/je/j/««die Ke/7/#/K'/V/v<//«'mY fßFAty is er nooit duidelijkheid gekomen. omdat de enige zaak die aan de
hoge raad wcrd voorgelcgd onbcslist bleef.'"'' De vraag kan blijven rüsten, omdat
nadien in de wet een specifieke regeling is getroffen, die in par. 3.5.2 zal worden
besproken.
£) De gchcimhoudingsplicht vanfteu'/W.v/Terjone/Jenfo//Mer/«/<?nis niet bij
de wet geregeld. Uit hun ambt of beroep vloeit wel voort dat zij tot geheimhouding
verplichl zijn.''"'' Zij oefenen echter geen vertrouwensberoep uit en hebben dus niet
het verschoningsrecht.
o) De laatste tijd Staat de alternatieve geschillenbeslechting sterk in de belangstclling. Vooral de »if<//<i/»r.v werpen zieh op als het alternatief bij uitstek voor arbitrage en rechtspraak. Op goede gronden kan worden aangenomen dat
vertrouwelijkheid een vereiste is voor de vervulling van hun functie. Een partij zal
immers niet snel bereid zijn zieh aan mediation te onderwerpen indien niet vrijuit
over het geschil kan worden gesproken. Of hen ook door de rechtspraak een verschoningsrecht zal worden toegekend is nog een open vraag. Hun functie heeft immers
zowel sterke overeenkomsten met het werk van de bemiddelende advocaat (die wel
het verschoningsrecht heeft) als met dat van de rechter ter comparitie (die geen verschoningsrecht heeft). De regering is vooralsnog niet van plan een regeling te treffen.*-*

°--!IR I7maart 1981, /V7 1981. 382. Annotator Van Veen in zijn noot bij HR 2 maart 1982. W 1982. 460.
mccnl dal de HR hot oog hecu op de geheimhoudingsplicht, maar dat kan hij niet aan de tekst van het
arrest ontlenen. Intussen is dit wel het arrest geworden dat steeds wordt aangchaald om aan te geven dat
het professionele verschoningsrecht niet aan politieagenten toekomt. In leite heett de HR daarover nooit
een uilspraak gedaun.
*•' Wel toe/icht hclcggingsinstellingcn. Wet toezicht kredietwezen 1992. Wet toezicht effectenverkeer
1995. Wet toe/icht ver/ckeringsbedrijf 1993, Wet natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.
"•' A.'iimtr.v/uUc-n // 1991-1992. 22665. nr. 3. p. 64-65 (MvTop dc Wet toezicht kredietwezen 1992).
*•' MR 22 juli 1986, ,V/ 1986. 823 (impliciet).
'-"* HR 14 mei 1974. ,V7 1974. 468. VAN IX)MBURG 1994. p. 28. meent dat de HR wel een uitspraak
heert gi'daan op dit punt, maar dat is niet juist. I'r was namclijk verzuimd om het beroep in cassatie ook tc
richten legen de ter terecht/itting gegeven beslissingcn, zodal op de desbetrell'ende middelen geen beslissing kon worden gegeven.
*" Aldus ook de MvA bij Wel inliehtingen- en veiligheidsdiensten (Kumemutten // 1983-1984. 17363.
nr. 6-7. p. 35).
"-" A«mt-r.vruMt7i // 2OOI-2OO2. 26 352. nr. 60 (Brief van de Staatssecretaris van Justine aan de llde Kamer
von 20 maart 2002).
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Bij deze opstelling van de regering kunnen de nodige vraagtekens worden
gesteld. Deze terughoudendheid is immers siecht te rijmen met het belang dat in brede kringen aan mediation wordt gehecht. De wetgevers van andere landen hebbcn het
daarom raadzaam geacht wel een regeling te tretYen, en dat geldt ook voor landen die
evenals Nederland het professionele verschoningsrecht in een open of hallopen norm
(zie par. 5.6) hebben vastgelegd. Kennelijk verwacht men dat de rcchtspraak de mediator niet tot de verschoningsgerechtigden zal rekenen.""*

3.5 Het lei-spedalisverschoningsrecht
Zoals in het begin van dit hoofdstuk al is aangegeven houdt de were Id niet op
bij art. 165 Rv en kan het ten overstaan van de civiele rechter in te roe pen verschoningsrecht ook op een afzonderlijke wettelijke regeling gebaseerd zijn. Ciemakshalve
wordt in die gevallen in dit boek gesproken van het lex-specialisverschoningsrecht.
Die wettelijke regelingen kunnen in eerste instantie worden onderscheiden in bepalingen die blijkens de wetstekst zelf een verschoningsrecht toekenncn en bepalingen
die een bijzondere geheimhoudingsplicht bevatten. In het laatste geval zal aan de
hand van de wetsgeschiedenis, de betekenis van de bepaling, de geregelde malerie en
eventueel de samenhang met andere wettelijke bepalingen van geval tot geval nagegaan moeten worden of en in hoeverre aan die geheimhoudingsplicht het verschoningsrecht moet worden verbonden. Tenslotte zal nog een paragraaf worden gewijd
aan andere bepalingen waarop ter onderbouwing van het gepretendeerde verschoningsrecht een beroep is gedaan.
Voorafgaand aan een inventarisatie van de hier bedoelde bepalingen zal worden nagegaan welk criterium moet worden gehanteerd bij de beoordcling van een
beroep op dit verschoningsrecht.
Of het inroepen van het verschoningsrecht een bevoegdheid of een vcrplichting betreft en of er nog plaats is voor een belangenafweging in concreto. hangt af
van de desbetreffende wettelijke regeling. De ratio van het afgeleide verschoningsrecht (par. 3.4.4) brengt met zieh dat dit ook geldt voor de hier besproken gevallen.
J.5./
Ten aanzien van dit verschoningsrecht geldt hetzelfde als al is opgemerkt bij
het professionele en het nemo-teneturverschoningsrecht. Indien het lexspecialisverschoningsrecht bestaat betekent dit, dat de getuige het recht hceft iets
verborgen te houden wat verborgen moet blijven. Volledige toetsing is onmogelijk
zonder het geheim prijs te geven. Dat betekent dat ook in dit geval aan een terughoudende, marginale opstelling van de rechter niet te ontkomen valt. Daarbij heeft dc
hoge raad hetzelfde criterium gehanteerd als geldt voor het professionele verschoningsrecht, te weten dat de opgegeven vragen niet behoeven te worden beantwoord
zolang de rechter aan redelijke rwijfel onderhevig acht of de beantwoording naar
De regelingen zijn te vinden in Bijlage B. met name in: art. 734sexies Gerechtelijk Wethoek (Bclgii);
•t. 131-14 Nouveau Code de Procedure Civile (Frankrijk, niet in bijlage B); art. 205 Tvislemalsloven
(Noorwegen); art. 320 lid 4 ZPO (Oostenrijk).
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waarheid zou kunnen geschieden zonder dat geopenbaard wordt wat verborgen dient
te blijven."'"
i.5.2 /te/w/z/tgen meA een exp//c/e/ verjc/jow/wg.yrec/;/'
In de hiema te bespreken gevallen is telkens sprake van een bepaling die expressis verbis het verschoningsrecht aan bepaalde groepen personen toekent. Daarbij
hoeft overigens het woord 'verschoningsrecht' niet te worden gebruikt.
a) In het Happy Familyarrest'"' besliste de hoge raad dat aan gemeenteraadsleden geen verschoningsrecht toekwam met betrekking tot hun werkzaamheden
ten bchoeve van de gemeenteraad. Dat heeft de Ilde Kamer tot nadere regelgeving
gcTnspirecrd. De door de vaststelling van een nieuwe (iemeente- en Provinciewet
gcboden gclegcnheid werd aangegrepen om het verschoningsrecht van volksvertegenw(M>rdigcrs aan de orde te stellen. Door middel van amendementen'"" werd dit
verschoningsrecht ingevoegd in de bepalingen die de immuniteit regelden, tegen de
ontrading van de staatssecretaris in." Dit verschoningsrecht is terecht gekomen in
art. 22 (iemccntcwct. waarnaar weer wordt verwezen in de artt. 82 lid 5 en 83 lid 4
Gcmcentewet, rcspccticvclijk art. 22 Provinciewet, waarnaar wordt verwezen in dc
artt. 80 lid 5 en 81 lid 4 Provinciewet. Kerstgenoemde bepaling luidt nu:
Dc Jrdtrn van hi'l gcmeejilebcsluur en andere personen die dcelnemen aan de bcraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor dan wel worden
verplicht getuigenis al'te leggen als bedoeld in artikel 165, eerste lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering over hetgeen zij in de vergadering van de raad hebben
gc/.egd of aan de raad schriftelijk hebben overgelegd.
Met de uitsluitende verwijzing naar art. 165 Rv is bedoeld het verschoningsrecht in strafzaken uit te sluiten. ^ Dat laat de vraag open hoe het moet met andere
procedures, zoals de administratiefrechtelijke. Uit de parlementaire behandeling
blijkt niet dat daaraan is gedacht. De uitsluiting van het strafrecht was echter gebaseerd op het belang van de waarheidsvinding in strafzaken.
Dat belang speelt in
andere soorten zaken in de kennelijke visie van de volksvertegenwoordiging veel
'" HK 8 november 1991. ,v./ 1992. 277; HR 21 februari 1997, M/ 1997.305.
" HR 7 november I«*86. ,VJ 1987. 457.
'• A'cimi-muAAt-n // 1989-1990. 19403, nrs. 27 en 31; ATcimert/uMfn // 1990-1991. 19836, nrs. 21 en 24.
"' W(i/i</c7/«,i,vH // 25 September 1990, 4-177; «<WW;>ijri-n // 11 april 1991. 68-3839.
** Bij dc behandeling in de Ilde Kamer is de/c bediK'ling nog eens expliciet verwoord door de indiencr
van hel amendemem op art. 22 Gemecntewet. /ie WiWc/mjri'n // 1990. p. 2-33 en p. 2-34. De bedoeling
de I'rovinciewct te lalen ;uinsluitcn bij dc Gcmeenlewet blijkt uit Wun</i7injrcn // 1991. p. 66-3680. Heeft
de wetgever hier wel verstandig aan gedaan? In 'Getuigenisplicht van en huis/ocking bij afgevaardigden".
W 8417, p. 4 (|9<)6), wordt berieht van een huiszoeking bij afgevaardigden van de Rijksdag die bleken te
beschikken over geheim geliouden inlormatie over koloniale aangelcgenhcdcn. Art. 22 Gemcentewet
verhindert een dcrgclijkc huis/oeking niet. omdat geen strat'rechtelijk verschoningsrccht wordt toegekend.
C'ontrole op de politic blijtl daanncc een lastige zaak. want de "klokkenluiders' kunnen längs strafrechtelijkc weg worden aehtcrhaald. Bij de parlementaire behandeling is wel gekeken naar het belang van de
waarheidsvinding in straf/aken. maar dit pmbleem is niet in de afweging betrokken. In Belgie' moet in
dergelijkc gevallen tenminstc nog (ocstemming van de parlementsvoomtter worden verkregen.
"• //<jm/o/mj,v« // 19 September 1990. 2-33. 2-34.
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minder, zodat het voor dc hand ligt dit verschoningsrecht ook in andere procedures
inroepbaar te oordelen. behalve natuurlijk in strafzaken.
De kring van personen aan wie het \ ersehoningsrecht toekomt kan aan de
respectieve bepalingen worden ontleend. Uitbreiding tot 'vergelijkbare vcrgaderingen" verdraagt zieh siecht met het uitzonderingskarakter van het verschoningsrecht.
Bij de bepaling van de kring van personen moot worden bedacht dat "deelncmen aan
de beraadslaging" slechts opgaat voor hen. die het recht hebben aan de stemming
deel te nemen. Iemand uit het publiek die zijn woordje mag doen krijgt nict opeens
immuniteit en het verschoningsrecht. Dat geldt ook voor de gemeentesecretaris en
andere gemeenteambtenaren."'"'
Het verschoningsrecht van deze bepalingen strekt zieh uit tot hetgeen de verschoningsgerechtigde in de vergadering van de raad nee ft gezegd of aan de raad
schriftelijk heeft overgelegd. Gelet op de achtergrond van de totstandkoming van
deze bepalingen moet dit ruim worden uitgelegd. In het Happy I'amilyarrest ging het
erom dat de betrokken gemeenteraadsleden hun bronnen niet wilden prijsgeven. De
gestelde vraag had dus niet betrekking op wat zij in de vergadering hadden gezegd of
overgelegd. maar op hun redenen van wetenschap. Omdat het de bedoeling is van de
wetgever bepaalde volksvertegenwoordigers in dergclijke gevallen voortaan het recht
te geven het zwijgen ertoc te doen. zal de bepaling zo moeten worden uitgelegd dat
alles eronder valt wat samenhangt met wat in het desbetretlendc gremium is gezegd
en overgelegd. Overigens geldt blijkens de wetstekst wel de beperking tot wat de
getuige zt'/^heeft gezegd en gedaan. Over de acties van zijn collega's zal hij moeten
verklaren.
ß) Art. 9.3 Wet studiefinanciering 2000 kent een verschoningsrecht toe aan de
studentendecaan'" in de volgende bewoordingen:
Een studentendeeaan aan een op grond van de WIIW uit 's Rijks kas bekostigde instelling voor hoger onderwijs kan zieh verschonen betreuende hetgeen een studerende aan
hem heeft toeverlrouwd (...)
b. in afwijking van artikel 8:33, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bij de
behandding van een beroep of hoger beroep tegen een besluit, genomen op grond van
deze wet.
De bepaling kwam ook al voor in art. 119b Wet studiefinanciering en maakte
toen onderdeel uit van de bepalingen op het punt van de in die wet voorziene beroepsprocedure. Dat maakt duidelijk dat het moeilijk is om een bredere strekking aan
de bepaling toe te kennen. Hooguit is een soort reflexwerking mogelijk wanneer in
een civiele procedure een beslissing op grond van de Wet studiefinanciering 2000
een rol speelt (niet ondenkbaar in een alimentatiezaak) en de studentendeeaan juist
daarover vragen worden gesteld. De rechter zal dan wel nog uit moeten maken of de
betrokkene inderdaad 'studentendeeaan' is. wat bij gebreke van een nadere omlijning
Hof Arnhem 1 oktoher 2002. AJ 2003, 365. meent dcrhalvc ten onrechlc dal dc gcmccntcsccretaris
deelnccmt aan heraadslagingen. IX; samenhang met de bcsluitvorming hlijkt uil een bepaling als art. 56
Gcmeentewet. waarin de mogelijkheid tot beraadslaging afhankelijk wordt gesteld van het/elfdc quorum
als de mogelijkheid tot hesluitsorming. Verdcr wordt hij de taken van de secretaris in dc am. 102 c.v.
Gemeentewet declneming aan enige heraadslaging niet genoemd.
Art. 9.3 Wet tegemoetkoming ondcrwijsbijdrage en schoolkoslen kent ook een verschoningsrecht toe
aan de studentendeeaan. maar dat strekt zieh nict uit tot het afleggen van een getuigenverklaring in rechte.
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van dit begrip in de Nederlandse wetgeving op de tast zal moeten gebeuren. Studentendecaan is wellicht degene die door het bestuur van de betrokken onderwijsinstelling als zodanig wordt aangemerkt, niet iemand die zieh in het kader van de
hulpverlening aan Studenten met die titel heeft getooid.
y) De overheid voorziet in het toezicht op financiele instellingen en degenen
die met dat toezicht zijn belast zullen gegevens moeten kunnen verkrijgen die de betrokken instellingen niet graag prijsgeven. Om dit verteerbaar te maken Staat daar de
garantie van ecn zekere vertrouwelijkheid tegenover. Die garantie wordt primair gezocht in gchcimhoudingsplichten. Art. 64 lid 3 en 4 van de Wet toezicht kredietwezen IW2 vocgen aan die in de leden 1 en 2 geregelde geheimhoudingsplicht het
volgende toe:
3. Het in het eerste en tweede lid bepaalde laat, ten aan/ien van degene op wie het
tweede lid van tocpassing is, onverlet de tocpasselijkheid van de bepalingen van het
Wctbock van Strafvordering wölke hctrckking hebben op het als getuige of deskundige
in stralAiken allcggen van ccn vcrklaring omtrent gegevens of inlichtingen verkregen
bij de vcrvulling van /ijn ingcvulge de/.e wet opgedragen taak.
4. Met in hot eerste en tweede lid bepaalde laat even/o, ten aan/ien van degene op wie
het Us code lid van toepassing is, onverlet de tocpasselijkhcid van de bepalingen van het
Welboek van Rurgerlijkc Recht.svordcring en van artikel 66 van de Faillissementswet
welke belrekking hebben op het als getuige of als partij in een comparitie van partijen
dan wcl als deskundige in burgerlijke /aken allcggcn van een vcrklaring omtrent gegevens ofrnftcfttrngen veritregen by Ar vcrvu//rrrg »an «jrr tfrger^ge- d«?e » A ' ^pjgcdn»gen taak, voor /over het gaat om gegevens of inlichtingen omtrent een kredietinstelling
die in staat van faillissement is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is
onlbonden. Het in de vorige vol/in bepaalde geldt niet voor gegevens of inlichtingen
die betrekking hebben op ondernemingen of instellingen die betrokken zijn of zijn geweest bij een poging de desbetreffende kredietinstelling in staat te stellen haar bedrijf
voort te zetten.

Voor het rechte begrip van deze enigszins curieus aandoende bepaling zal
eerst moeten worden teruggegrepen op haar voorloper, art. 46 Wet toezicht kredietwezen (WTK). In het eerste lid van die bepaling werd een geheimhoudingsplicht
opgelegd aan degenen die belast waren met uitvoering van die wet. Na het faillissement van de Amsterdam American Bank NV wenste de gemeente Hillegom, die
daardoor aanzienlijke schade had geleden, in een voorlopig getuigenverhoor het
hoofd van de Accountantsdienst van de Nederlandsche Bank te horen. Die weigerde
een aantal vragen te beantwoorden en beriep zieh op de onderhavige geheimhoudingsplicht. De vraag was dus of die ook een verschoningsrecht impliceerde. De hoge raad oordeelde na veel gejokkebrok''"' dat de wetgever met genoemd art. 46 WTK

"'* I let is ook voor dc Ncdcrlandsc wetgever namelijk een bectje moeilijk om een wet die wordt aangenomen op 17 fetmiari W 7 (//(im/Wm^n // I976-1977. p. 3285-3286) te latcn aansluiten op een richtlijn die
pas wordt vaxtgesteld op 12 deccmbcr 1**77. Door een verwijzing naar het ontwerp van die richtlijn (Aamtv.vfuAAivi // O75-1976, 11(168, nr. **. p. 17) nit haar context te rukken en een gcdachtewisseling in de
Iste Kainer o\er dc verenigbaarheid van de wet met dc inmiddels vastgestelde richtlijn kennelijk op te
vatten als de wens van de lldc Kamer (sic!) om de wet in overeenstemming te brengen met de richtlijn.
durt'dc dc hoge raad zijn onjuiste hewering kennelijk aan.
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had willen aansluiten bij art. 12 Eerste coördinatierichtlijn (Richtlijn 77/780/EEGV"'
en vroeg aan het HvJEG of daarmee ook werd gedoeld op in rechte af te loggen verklaringen als getuige in een burgerlijk geding en of daarop ook door een algcmcne
regeling als vervat in (nu) art. 165 lid 1 Rv - de getuigplicht - een uitzondering kon
worden gemaakt.*"' Na een bevestigende beantwoording van beide vragen*" nioest
de hoge raad dus concluderen dat het hier gaat om een geheimhoudingsplicht waarin
een verschoningsrecht besloten ligt. maar dat de algemene getuigplicht daarop weer
inbreuk maakt en dus de verschoningsrechtelijke regeling van het (toon) Burgerlijk
Wetboek gewoon van toepassing is. Dat doet de hoge raad (natuurlijk) niet. want die
maakt ervan dat in de geheimhoudingsplicht van art. 46 WTK geen verschoningsrecht besloten ligt."''" Dat leidt weliswaar tot hetzelfde resultaat. maar is incorrect.
De wetgever blijkt het arrest van het Europese Hof van Justttic beter te hebhen
gelezen. Na het arrest van de hoge raad wordt de Tweede coördinatierichtlijn (Richtlijn 89/646/EEG) van 15 december 1989 vastgesteld. Die past art. 12 lid 1 Eerste
coördinatierichtlijn aldus aan dat deze bepaling nu komt te luiden:
De Lid-Staten bepalcn dat alle personen die werkzaam zijn of zijn geweest vix>r de bevoegde autoriteiten, alsmcde accountants of dcskundigen die in opdracht van dc bevoegde autoriteiten handelen, aan het beroepsgeheim gebunden zijn. Dit hotidt in dnt
de vcrtrouwelijke gegevens waarvan /ij berocp.shalvc kennis krijgen, uan geen enkele
persoon of autoriteit bekend mögen worden gemuakt. behalve in een samengcvaltc of
gcaggregeerde vorm, zodat individuele instcllingcn niet kunnen worden gcldcntificeerd, zulks onverminderd de gevallen die onder het strafrecht vallen. Indien een kredietinstelling failliet is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak moct
worden geliquideerd, mögen echter vertrouwelijke gegevens die geen betrekking hebben op derden welke betrokken zijn bij pogingen om de kredietinsielling te redden, in
het kader van civiele of handelsrechtelijke procedures openbaar worden gemaakt.
Het resultaat van de uitwerking van deze richtlijn is te vinden in het hiervoor
geciteerde art. 64 lid 3 en 4 WTK 1992. Lid 3 maakt duidelijk dat de bepalingen in
het Wetboek van Strafvordering onverkort blijven gelden. Een dergelijke bepaling is
alleen maar zinnig, wanneer de wetgever ervan uitgaat dat in de in de voorgaande
leden opgenomen geheimhoudingsplicht het verschoningsrecht besloten ligt. Zoals
gezegd, de wetgever heeft in dit geval de uitleg van het HvJEG bcter begrepen dan
de hoge raad. In de memorie van toelichting wordt dit tot uitdrukking gebracht in de
passage: "Ofen in hoeverre de voornoemde personen bij het afleggen van een verklaring als getuige of deskundige in verband met hun geheimhoudingsplicht ook een
beroep kunnen doen op een verschoningsrecht op grond van artikel 218 Sv, staat vervolgens aan de rechter ter beoordeling."'*'" De passage bevat twee slordigheden die
ter voorkoming van misverstanden naar voren moeten worden gehaald. In de eerste
plaats wordt alleen art. 218 Sv genoemd, maar daarmee kan onmogelijk bedoeld zijn
dat alleen aan die bepaling moet worden getoetst. De artt. 217, 219, 219a en 293 Sv
Welke bepaling de Lid-Staten voorschreef de toezichthoudende personen aan strikte geheimhouding te
binden, waarop slechts bij een wettelijke regeling een uitzondering kon worden gemaakt
^ HR 13 april 1984, ,V7 1986. 822.
HvJEG 11 december 1985. weergegeven in na te noemen arrest van de HR.
J HR 22 juli 1986. At/ 1986. 823. r.o. 3.1.
'
1991-1992. 22656. nr. 3 (MvT). p. 66.
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doen even goed mee, en dat is ook de jurisprudentiele praktijk. De door de hoge raad
in UR 22 juli 1986, A7 1986, 823, gekozen oplossing, te weten dat ten aanzien van de
toezichthouders van vraag tot vraag moet worden beoordeeld of de waarheidsvinding
zwaarder weegt dan de geheimhoudingsplicht, komt in feite neer op toepassing van
het incidentele verschoningsrecht van art. 293 Sv resp. art. 179 lid 2 Rv (zie par. 3.7).
En het is ook niet voorstelbaar dat een toezichthouder die familie is van de verdachte
nu een verklaring zou moeten afleggen omdat hij valt onder de geheimhoudingsplicht
van art. 64 WTK 1992. In de tweede plaats ziet de regering over het hoofd dat de
toctsing aan art. 218 Sv eigenlijk al heef't plaats gevonden omdat duidelijk is dat aan
een vertrouwenspersoon niet het professionele verschoningsrecht toekomt.''" Inmiddels heeft de regering dit ingezien.*"
In het licht van de gecitcerde bepaling uit de Tweede coördinatierichtlijn valt
het vierde lid van art. 64 WTK 1992 nu ook eenvoudig te verklaren. Uitgaande van
het vollcdigc verschoningsrecht van de leden I en 2 herstelt de wetgever de werking
van de bcpalingen over getuigen en deskundigen'"'' in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordcring en dc laillissementswet, maar alleen "voor zover het gaat om gegevens of inlichtingen omtrent een kredietinstelling die in staat van faillissement is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden." Alleen in die
gevallen gcldt derhalve de algemene getuigplicht met inbegrip van de daarop in het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet gemaakte uitzonderingen. Dc uitzondcring op de uitzondering vormen dan de "gegevens of inlichtingf« d«? bflrclcAc/«^ teNxw op ofldememwjg«? of jfttfrJjjngen die helroltkcn zyjo pf
zijn geweest bij een poging de desbetreffende kredietinstelling in staat te stellen haar
bedrijf voort te zetten." Die laatste gegevens of inlichtingen mögen dus nööit worden
bekendgemaakt.
Nu de wetgever voor de bedoelde gevallen aansluit bij de algemene bepalingen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, betekent dat dat art. 64 WTK
1992 in die gevallen onverlet laat dat de getuige zieh beroept op het verschoningsrecht van verwanten, het nemo-teneturverschoningsrecht of het incidentele verscho*" LUCHTMAN 2000 hcplcil - gcloof ik - wei om dc loezichthouders (van de Wet toezicht eflectenverkcer) op de een of andere manier onder de werking van art. 218 Sv te brengen. Dat zou hij moeten beargumenteren door aan te geven waarom in dit gcval dc bclangcnafweging van het incidentele
verschoningsrecht geen correcte oplossing is. maar dat doet hij niet. Hij creeert een soort tegenstelling
lusscn 'het \crschoningsrecht van art. 218 Sv" en "het verschoningsrecht van vraag tot vraag'. waarbij hij
over het hoot'd /iet dat het verschoningsrecht van art. 218 Sv ook een verschoningsrecht van vraag tot
vraag is (SI'RONKKN & IKRNIIOUT 2003. art. 218. aant. 5). Zijn bctoog berust dus op een misverstand.
*" In A.V»Nt'/-.vmAAt>n // IW7-1W8, 25714. nr. 4. p. 10. wordt de onjuiste opvatting met betrekking tot art.
218 Sv nog cens herhaald. Hit de memorie van loelichting bij de Wet actualisering en harmonisatie financiCle toe/ichtswetten (A'umir.vrMJMwi // 2001-2002. 28373. nr. 3. p. 13-14) blijkt dat de regering wel door
heeft hoe het /it: "De/e mime formulering is in de financiele toeziehtswetgeving zodanig verwerkt, dat is
aangegeven dat in het goval \an een stral'/aak de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering inzake
het horcn van getuigen en deskundigen normaal van toepassing zijn. (...) De tlnanciele toezichthouders
behuren niet tot diegenen. aan wie het Wclbock van Strafvordering een algemeen verschoningsrecht toe-

kem."
*** Hoc de parti) op een comparitie in de bepaling is geslonen. maakt de wetsgeschiedenis niet duidelijk.
Strikt genomen heeft deze daar tx>k niets te zocken, want een spreekplicht voor partijen kennen we niet.
We kennen wel de sancties op het niet heantwoorden van \ragen van de am. 22. 88 lid 4. 179 lid 4. 200 lid
5 en 201 lid 4 R\. Dit artikel zal daarom / o moeten worden verstaan dat deze sancties in het geval van een
partij die /ich op /ijn geheimhoudingsplicht \an art. 64 WTK. 1*N2 kan beroepen. niet mögen worden
toegepast.
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ningsrecht. De hoge raad heeft dan ook terecht in die zin beslist.^' Onigekeerd kan
aan het verschoningsrecht dat art. 64 WTK 1992 wel toekent niet meer door een belangenarweging worden getornd.*""
De hier gegeven, op de jurisprudentie van het Kuropese Hof van Juslitie terug
te voeren. uitleg van art. 64 WTK 1992 betekent overigens, dat de beoordeling van
de positie van de toezichthouders in andere gedingen dan de civiel- en strafrechtelijke enigszins problematisch is geworden. Als de uitspraak naar aanlciding van art. 12
Eerste coördinatierichtlijn wordt aangehouden. zou dat strikt gcnomcn voor administratiefrechtelijke procedures betekenen, dat er geen verschoningsrecht is. omdat de
algemene regeling van art. 8:33 lid 3 Awb de getuigplicht weer invoert. Dat zou echter moeilijk te rijmen zijn met de bijzondere regeling voor het straf- en civiele procesrecht in de leden 3 en 4 van art. 64 WTK 1992. De bepaling moct daarom zo
verstaan worden dat de uitzonderingen van de leden 3 en 4 limitatie! zijn; andere
uitzonderingen heeft de wetgever niet gewild.
De regeling van art. 64 WTK 1992 is letterlijk overgenomen in art. 24 Wet
toezicht beleggingsinstellingen, art. 31 Wet toezicht elTectenverkeer 1995, art. 182
Wet toezicht
verzekeringsbedrijf
1993
en
art.
87
Wet
nature*
uitvaartverzekeringsbedrijf, terwijl binnen die wetten weer op verschillende plaatsen
naar deze bepalingen verwezen wordt. De gemaakte opmerkingen gelden derhnlve
ook voor die bepalingen. De laatste twee wetten wijken overigens op opmerkelijke
wijze af van de Tweede coördinatierichtlijn. doordat de uitzondering van lid 4 uitsluitend betrokken wordt op "verzekeraars", terwijl de richtlijn spreekt van "krcdietinstellingen" en "derden." Een richtlijnconforme interpretatie brengt dan met zieh de
uitzondering op de uitzondering van het vierde lid te lezen overeenkomstig art. 64 lid
4 WTK 1 9 9 2 T
8) Hoewel de kwestie nooit door de hoge raad is beoordeeld mag wel worden
aangenomen dat medewerkers van de vroegere Binnenlandse Veiligheidsdienst voordat er een wettelijke voorziening was getroffen geen professioneel verschoningsrecht
hadden. De rechter nam daarom van geval tot geval de beslissing of de waarheidsvinding zwaarder woog dan hun verplichting tot geheimhouding.'^" De Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten"^' trof vervolgens een voorziening. De materie wordt
nu geregeld door de artt. 85 en 86 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
2002, voor zover van belang luidende:
Art. 85

1. Onverminderd de artikelen 98 tot en met 98c van het Wetboek van Strafrecht, is een
ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze wet en daarbij de beschikking krijgt
over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moct
vermoeden, verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover enig wcttelijk

**' HR 4 januari 2000. ,\7 2000. 537, ten aanzien van net gelijkluidende art. 31 We« loezichl eflcctenvcrkecr 1995.
** Zoals terecht werd bcslist in Rb Rotterdam 31 januari 2000, At/ 2000. 598.
LUCHTMAN 2000, p. 1063. linker kolom. constateert een vergelijkbarc slordigheid van dc wclgever in
« t 31 Wet loezichl elTectenverkeer. dat het parallelle art. 25 lid I van dc Richtlijn Belcggingsdicnstcn
(93/22/F.EG van de Raad van 10 mei 1993. PbEG 1.141) beoogt le implemcntcren.
"°HofinHR I4mei 1974. A7 1974,468; Hof in HR 3 februari 1987. A7 1987,918.
"'Stbl. 1987.635.
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voorschrifl hem tot bekendmaking verplicht. Deze verplichting duurt voort, nadat het
betrokken zijn bij de uitvoering van deze wet is beeindigd.
(...)
Art. 86
(...)
2. De ambtcnaar [die betrokken is bij de uitvoering van deze wet], die krachtens een
wettelijke bepaling verplicht wordt als getuige of deskundige op te treden. legt slechts
ecn verklaring af omtrent datgene waartoe zijn verplichting tot geheimhouding zieh
uitstrckt, voor /over Onze betrokken Minister en Onze Minister van Justitie gezamenlijk hem daartoe schriftclijk van de verplichting hebben ontheven. (...)
3. Dit artikcl is van overeenkomstige toepassing in het geval dat het betrokken zijn bij
de uitvoering van deze wet is geCindigd.

Art. 85 lid I omschrijft dc verplichting tot geheimhouding (die voor een ieder
geldt die bij dc uitvoering van de wet betrokken is) en art. 86 lid 2 werkt de consequent ies uit voor het verhoor van een ambtenaar als getuige of deskundige. De bepaling wordt in de alduar bedoelde gevallen van overeenkomstige toepassing verklaard
in dc artt. 38 lid 3 en 40 lid 3 en uitgesloten in art. 74 lid 5 Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdienstcn 2002. Iloewel de bepaling is geformuleerd als een soort ambtelijke aanwijzing, is het daadwerkelijk de bedoeling hierdoor het verschoningsrecht voor
AIVD-ambtcnarcn'"* in het leven te roepen. Dat blijkt althans uit de parlementaire
bchandcling van de voorloper van dczc bepaling, art. 24 Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten."^ De betrokken ambtenaar zal dus wel moeten verschijnen"\
maar kan zieh vervolgens op het verschoningsrecht beroepen voor zover de hem gestelde vragen bctrekking hebben op datgene wat onder zijn geheimhoudingsplicht
valt.
Het is aan de betrokken ministers om de in het geding zijnde belangen tegen
elkaar af te wegen en uit te maken of al dan niet ontheffing moet worden verleend.
Daarin zag de wetgever de verzekering dat de "afweging van de betrokken belangen
met de nodige evenwichtigheid zal plaatsvinden.""*^ Daaruit volgt dat de betrokken
ambtenaar indien de ontheffing is verleend niet nog een eigen beoordelingsmarge
heeft. Hij kan zieh niet verschonen en zal op alle vragen antwoord moeten geven.
Indien geen ontheffing wordt verleend, geldt voor de betrokkene daarentegen een
verschoningsplicht."" Zodra wordt gevraagd naar wat onder zijn geheimhoudingsplicht valt, zal hij het verschoningsrecht moeten inroepen.
e) Diplomatieke en consulaire ambtenaren genieten immuniteiten onder het
Verdrag van Wenen inzake het diplomatiek verkeer"" (VDV) resp. het Verdrag van
Wenen inzake de consulaire betrekkingen (VCB)."'* Uit de aard der zaak hebben

"'" l-'ii dc ambtcnaren van de andere door de wet bedoelde inlichtingen- en veiligheidsdiensten. die hier
steeds onder de AIVD begrcnen worden geacht.
' " K<imtr.vtajMf» // 1981-1982, 17363. nr. 3 (MvT). p. 12.
"* / i e echter wal wordl opgemerkt in par. 4.3 naar aanleiding van HR 19 September 2003. Ävi/W 2003,
149.
*» Ib.
*" A.<im.7-.v/H**«-n // 1983-1984, 17363. nrs. 6-7 (MvA), p. 34.
*" Trb. 1962, 101; dc Nederlandse tekst is opgenomen in Trb. 1962. 159.
' " trb. 1965. 40; de Nederlandse tekst is opgenomen in Trb. 1981. 143 en 1986. 22.
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deze verdragen in elk geval ten aanzien van deze immuniteiten rechtstreekse werking. Beide verdragen bevatten een regeling ten aanzien van de getuigplicht.
Art. 31 lid 2 VDV stelt diplomatieke ambtenaren als bedoeld in dat verdrag
volledig vrij van de verplichting als getuige een verklaring at" te leggen. Dit wordt in
art. 37 VDV uitgebreid tot zijn gezinsleden die niet Nederlander zijn en deel uitinaken van zijn huishouding. Voor de exacte kring van personen die van de immuniteit
gebruik kan maken zij verwezen naar het verdrag. lX>or de desbetreffende staal kan
de immuniteit worden opgeheven (art. 32 VDV). in welk geval de oorspronkelijkc
verplichtingen van de betrokkene herleven. Indien dit niet is gebeurd. kan degene op
wie de immuniteit betrekking nee ft zieh derhalve verschonen van het atleggen van
een getuigenverklaring.
De regeling voor consulaire ambtenaren is enigszins anders. De gevallen
waarin een consulair ambtenaar zieh kan verschonen zijn benerkt. Volgens art. 44 lid
3 VCB kan dit alleen als het gaat om "matters connected with the exercise of their
functions", terwijl hij als getuige-deskundige geen vragen behoeft tc beantwoorden
die betrekking hebben op het recht van de vertegenwoordigdc staat. Mocht hij in andere gevallen en dus ten onrechte loch weigeren om vragen te beantwoorden. dan
bepaalt art. 44 lid 1 VCB dat tegen hem geen dwangmaatregelen kunncn worden
toegepast en dat hem geen bocte kan worden opgelegd. Ook in dit geval kan de immuniteit door de vertegenwoordigde staat worden opgeheven (art. 45 VCB). terwijl
voor de exacte kring van personen op wie de immuniteit betrekking heeft naar het
verdrag wordt verwezen.
in beide gevallen is van belang dat de formulering van de immuniteit duidelijk
maakt dat het slechts de bedoeling is om de verplichting te getuigen op te hoeven.
Dat laat de bevoegdheid daartoe onverlet, zodat de betrokkene, ook zonder dat opheffing door de vertegenwoordigde staat heeft plaatsgevonden, /elf kan besluiten niettemin een verklaring af te leggen.
Q Art. 219a Sv koppelt aan de bescherming van de bedreigde getuige een verschoningsrecht voor degenen die in de uitoefening van hun werkzaamheden bekend
zijn geraakt met de identiteit van die getuige. De wetgever heeft over deze regcling
niet goed nagedacht. Niet alleen zijn de beperkingen niet goed te verklären en is onduidelijk waarom de verschoningsgerechtigde gelet op het te beschermen belang
geen verschoningsplicht heeft, maar bovendien zijn er geen voorzieningen getroffen
om te voorkomen dat buiten het strafproces niet toch een verklaring moet worden
afgelegd.^ Gelet op de in het geding zijnde belangen moet worden aangenomen dat
art. 219a Sv een reflexwerking heeft ten aanzien van alle getuigenverhoren, dus ook
ten aanzien van de getuigenverhoren in een civiele procedure. Voor een bclangenafweging is daarbij geen ruimte, die heeft immers al plaatsgevonden toen besloten
werd de desbetreffende regeling op de bedreigde getuige van toepassing te verklaren.
J..5.3
In de wet opgenomen geheimhoudingsplichten zijn verspreid over de gehele
wetgeving te vinden. Ook als de wetgever zelf dat niet met zoveel woorden doet, zal
"* Deze opmerkingen worden uitgewcrkt en onderbouwd m SPRONKEN & FERNHOUT 2003, art. 219a,
aamt. I t/m 13.
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steeds de vraag moeten worden gesteld of deze verplichting zo sterk is. dat deze ook
als getuige ten overstaan van de verhörende rechter kan worden ingeroepen. De bevestigende beantwoording van die vraag kan worden ontleend aan de wetsgeschiedenis of de aard van de verplichting. Die conclusie kan niet te snel worden getrokken,
want volgens de hoge raad kan alleen dan "worden aangenomen dat in een wettelijke
geheimhoudingsplicht een verschoningsrecht ligt besloten indien uit de bewoordingen, de strekking of de geschiedenis van de desbetreffende bepaling onmiskenbaar
duidelijk blijkt dat de voor het aannemen van een dergelijk recht vereiste afweging
door de wetgevcr is verricht."'"'"
Het gaat hier om wat ik zou willen noemen publiekrechtelijke geheimhoudingsplichten, dat wil zeggen verplichtingen die voortvloeien uit een publiekrechtelijke rcgcling en dus niet uit een wettelijke invulling van een privaatrechtelijke
verhouding. Die laalste verplichtingen worden strafrechtelijk gesanctioneerd door art.
273 Sr en beinvloeden de getuigplicht niet. Eien geheimhoudingsplicht van de handelsagent ten opzichte van de principaal als voortvloeiend uit art. 7:433 BW kan dus
buitcn beschouwing worden gclaten en hetzelfde geldt voor de door een stichting in
de Statuten op te nemcn geheimhoudingsplicht van art. 11 Wet privatisering FPV en
de privaatrechtelijke regcling van art. 7:457 BW van de geheimhoudingsplicht van de
medischc hulpverlcner.
Wanneer de geheimhoudingsplicht in de lagere regelgeving is opgenomen
Staat om die reden al vast dat deze geen verschoningsrecht kan impliceren. Het versi'honimjsrei'ht vormt iinmcrs een uit/onderinu op de verplichting te getuiuen, welke
verplichting is opgenomen in art. 165 lid 1 Rv en dus in de formele wet. Daarop kan
alleen een uitzondering worden gemaakt door een wet in formele zin, en dus niet
door een algemene maatregel van bestuur of andere regelgeving die niet afkomstig is
van de formele wetgever. Dat zou anders zijn indien in de formele wet uitdrukkelijk
de mogelijkheid wordt gecreöerd af te wijken van het bij art. 165 Rv of een verwant
artikel bepaalde, maar een dergelijke bepaling heb ik nergens aangetroffen. Alleen al
om die reden hebben geen gevolgen voor de verplichting als getuige te verklaren art.
8 Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, art. 112 en 116 Algemeen Rijksambtenarenreglement. art. 35 Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen. art. 8 Besluit
klachlcnbchandeling aanstellingskeuringen, art. 11 en 20 Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994, art. 2 sub k en 10 Landbouwuitvoerbesluit 1963, art. 15 en
58 Penitentiaire maatregel, art. 35 en 37 Reclasseringsmaatregel 1995, art. 145 lid 4
Reglement dienst ßuitenlandse Zaken, art. 87 Reglement justitiele inrichtingen, art.
26 Reglement van orde voor de ministerraad, art. 80 Reglement verpleging ter beschikking gestelden, art. 142 Ambtenarenreglement Staten-Generaal, art. 11 lid 4
Besluit berekeningswijze deelnamesommen, art. 26 Besluit georganiseerd overleg
Defensie, art. 19 Besluit instelling generale commissie ex artikel 3 Zuiderzeesteunwet 1925, art. 14 Besluit nationale havenraad, art. 10 Besluit ondernemingsplan gerechtsdeurwaarders. art. 10 Besluit ondememingsplan notaris, art. 10 Besluit op de
Destructieraad, art. 10 Instellingsbesluit Adviescommissie Uitkeringswet Indische
geYnterneerden. art. 5 Instellingsbesluit gemengde ambtelijke werkgroep modernisering van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, art. 39 NederlandsAntilliaans Zeebrievenbesluit, art. 50 Rechtspositiereglement Korps van deskundigen
•** HR 22 december 1989. /V7 1900. 779.
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voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden, art. 23 Rijkstelefoonreglement
1929, art. 17 Tijdelijke regeling medezeggenschap openbaar ministerie. art. 17
Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswct en art. 38 en 88 Reglement van orde van
de Hde Kamer der Staten-Generaal.
De resterende wettelijke geheimhoudingsplichten zullen zoveel mogelijk in
algemene caiegoriee'n worden ingedeeld. Aan het slot zullen de op /ich staandc bepalingen worden besproken.
J.5.3. / Weffe/iyte jft'A«.'//nAoi/<//n^j/>/»f A/en </i<? #t»//«7 <>/x«/n7/t7f/ik .wmt'm>ti//t'n mt'f

Het professionele verschoningsrecht van par. 3.4 betrof die gevallen waarin
uit de professionele werkzaamheid zelf de verplichting tot geheimhouding at voortvloeide. In sommige gevallen wordt die verplichting door de wet nog eens overgedaan. in andere niet. Het gaat om art. 29 Wet op het notarisambt. art. 88 Wet HKi en
art. 23b lid 4 Rijksoctrooiwet 1995. 1-r is geen reden om aan te nemen dat de/.e bepalingen beogen ook het verschoningsrecht in het leven te roepen in gevallen waarin er
voor de personen met een vertrouwensberoep geen professioneel verschoningsrecht
is.
J.5.3.2 1//7 de wefsfe/bf ze(fA///&/ t/a/ # m i wm/wmn/?.vrftA/ iw /iff /even
roepen

#

Bij de wettelijke geheimhoudingsplichten kan van een groep bepalingen al
aanstonds worden gezegd dat zij geen verschoningsrecht impliceren, namelijk al die
gevallen waarin op de een of andere manier in de bepaling zelf al wordt aangegeven
dat de verplichting tot geheimhouding wijkt voor wettelijke voorschriflen die verplichten tot het verstrekken van inlichtingen of het doen van mededelingen. Omdat
de verplichting te getuigen zo'n voorschrift is, houdt de verplichting tot geheimhouding daar op. In par. 2.2.3.16 is al aangegeven dat deze wetgevingstechniek voor het
eerst is gebruikt in art. 20 Arbeidswet'"', ook al is het de vraag of destijds daaraan
dezelfde betekenis werd toegekend. In elk geval besliste de hoge raad in 1949 dat de
verplichting tot geheimhouding van "al hetgeen zij in hun hoedanigheid verneinen,
voor zover mededeling daarvan niet bij op krachtens de wet is voorgeschreven"''"
haar grens vindt in verplichtingen uit hoofde van andere wettelijke bepalingen, "gelijk art. 1946 BW er een oplegt tot het afleggen van getuigenis in burgerlijk geding
behoudens verschoning."'*''

* Wet van 5 mci 1889. Stbl. 48.
** Art. 72 lid 1 Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid (vervallen).
*" HR 29 november 1949. ,\7 1950. 664 Dc HR gaal vervolgens 'in de (but' door nog (e loetsen aan het
professionele verschoningsrecht. tcrwijl toch duidelijk is dat er niet sprakc is van een vertrouwensberoep.
In deze zaak was Ktr Amsterdam 9 September 1947, JV./ 1948,455, al tot hetzelfde oordeel gekomen als de
HR.
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De hier bedoelde geheimhoudingspJichten waaraan de wetstekst zelf het verschoningsrecht onthoudt zijn"^:
a) Art. 85 lid 1 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (hiervoor
in par. 3.5.2 besproken), dat de geheimhoudingsplicht van de eerste zin afsluit met
"behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht."
Die bepaling zelf impliceert dus geen verschoningsrecht.*^
|i) Art. 13 RO, dat de algemene geheimhoudingsplicht voor rechteriijke ambtenaren en griffiers bevat. De voor de uitzondering gekozen formulering is: "behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeiing verplicht of uit hun
taak de noodzaak tot mededeiing voortvloeit." De hoge raad heeft dan ook beslist dat
een als getuige opgeroepen rechter moet verklaren over wat op de zitting is voorgevallcn.'"''' Ook ecn griffler werd het verschoningsrecht onthouden, maar dat was toen
nog gebaseerd op de vrijwel met art. 13 RO overeenkomende formulering van de
ambtseed."' Dezc uitspraken zijn gewezen onder het voor 1 januari 2002 geldende
recht en behoeven daarom enige nuancering. Er wordt hieronder op teruggekomen bij
dc bespreking van art. 29 Rv. Tevens zij verwezen naar de hieronder nog volgende
bespreking van het geheim van de raadkamer.
y) Art. 144 RO. dat genoemd art. 13 RO van overeenkomstige toepassing verklaart op de leden van het Openbaar Ministerie. Voor hen geldt dus hetzellde als voor
rechters.
fi) Art. 64 Schepenwet. art. 14 Wet toetsing levensbeSindiging op verzoek en
hulp bij zelfdoding, art. 12 lid 2 Wet bescherming persoonsgegevens'"''', art. 4 Goedkeuringswet EG-arbitrageverdrag inzake winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, art. 37ha Luchtvaartwet, art. 6 Paspoortwet, art. 24b lid 8 en 143 lid 8 Wet
op het voortgezet onderwijs, art. 14 lid 8 Wet op het primair onderwijs, art. 15 lid 4
Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming, art.
120a lid 8 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 4 Wet klachtrecht dienten zorgsector, art. 31 Wet op de naburige rechten en art. 2:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht, welke bepalingen (mutatis mutandis nagenoeg) dezelfde
formuiering gebruiken als art. 13 RO."''''

*** Naar de betrokken bepalingen kan in dezelfde of een andere wet ook nog worden verwezen. De meeste
van die verwij/ingen worden onbesproken gelaten omdal het doorgaans gaat over details die geen afzonderlijke bespreking verdienen.
* ' Art. 86 daarentegen wel. zie par. 3.5.2.
*" MR .10 maan 1998. ,V./ 1998. 554. en IIR 7 juni 2002, M/ 2002. 394. Herder al Rb Amsterdam 18 juni
1974. M/ 1975. 123. Ook in 'IX- rechler-commissaris als getuige', W. 8451, p. 4 (1906), is sprake van de
als ongewenst bcoordeeldc situatie dal een rechter moest koinen verklaren over zijn eigen onder/oek. De
onbekende auleiir van het sUikjc was kennclijk van oordeel dat een rechter geen verschoningsrecht had,
anders had hij dit wel aanbcvolcn als uitweg uit een "pijnlijk incident."
**' Rb Amsterdam IS juni 1974, A7 1975. 123.
** Rb Anihem 30 maart 2001. M/ 2001. 488. neemt ten aan/ien van het bij die wet ingetrokken maar voor
zover van belang gelijkluidendc art. 11 Wet persoonsregistraties een beslissing als hier voorgestaan doorte
oordclcn dal overeenkomslig an. 191 lid t Rv (oud) ook door de houder van een persoonsregistratie een
verklaring /al mocten worden algclegd.
" Art, 841'Abw (oud) bcvalte ook ecn aldus gctbrmuleerdc uitzondering. waarvan Hof's-HertogenboscJi
22 juni 1994, J.^SH 1994, 199. explicict besliste. dat daaruit volgde dat aan de geheimhoudingsplicht geen
verschoningsrecht verbonden was.

252

Hoofdstuk 3

E) Art 13 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebiircaus met
de formulering "behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn werkzaamheden die in overeenstemming met de vergunning
als bedoeld in artikel 2. eerste lid. worden verricht, de bekendmaking voortvloeit."
£) Art. 21 lid 2 Wet bescherming persoonsgegevens met de fonnulering "behoudens voor zover de wet hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak
voortvloeit dat de gegevens worden meegedeeld aan anderen die krachtens hot eerste
lid bevoegd zijn tot verwerking daarvan." De formulering wijkt iets af van die in hel
hiervoor genoemde art. 12 lid 2, maar heeft kennelijk dezelfde strekking. In de wetsgeschiedenis" " kan geen verklaring worden gevonden voor het gebruik van de woorden "enig wettelijk voorschrift" in art. 12 lid 2 en de woorden "de wet" in art. 21 lid
2.
n.) Art. 8 Marinescheepsongevallenwet. met de formulering "voor zoover het
niet in strijd is met de bepalingen van deze of ecn andere wet."
9) Art. 34 lid 2 Loodsenwet met de zinsnede: "l)e verplichting tot geheimhouding [van de (plaatsvervangende) leden van het tuchtcollege] geldt niet tegenover
ambtenaren, voor zover mededeling aan hen op grond van een wettelijk voorschrift is
vereist." Nu de wetsgeschiedenis over de uitleg van deze bepaling zwijgt ligt het
voor de hand hieronder ook rechterlijke ambtenaren te begrijpen. Dat strookt ook met
de wens van de wetgever om aan te sluiten bij de wettelijke waarborgen voor de onathankelijkheid en kwaliteit van een college en bij de beginselen van een hehoorlijke
rechtspraak." ' Het zou dan vreemd zijn de geheimhoudingsplicht van de leden van
het tuchtcollege stringenter te doen zijn dan die van de leden van de rechterlijke
macht op grond van art. 13 RO (zie hiervoor).
i) Art. 24 lid 2 Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde met de zinsnede: "De verplichting tot geheimhouding geldt niet tegenover ambtenaren van politie
of justitie, voor zover mededeling aan hen op grond van een wettelijk voorschrift is
vereist." In tegenstelling tot de voorgaande bepaling is in dit geval de bedocling
meteen duidelijk.
K) Art. 5 lid 1 Meststoffenwet 1947 met de formulering "voorzoover die geheimhouding niet in strijd is met de bepalingen, bij of krachtens deze wet of een andere wet of besluit, gesteld."
A.) Art. 74 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, dat na het
omschrijven van de geheimhoudingsplicht in het eerste lid in het tweede lid bepaalt:
"Het in het eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing indien enig wettelijk
voorschrift tot bekendmaking verplicht."
J.5.3.3 De we/ gee/f oon ze//"*fe w/fzom/er/wgen /e rege/e«
In een aantal gevallen geeft de wet aan dat - naast meestal de op de taakvervulling betrekking hebbende uitzondering, die zo vanzelfsprekend is dat deze ook
zou gelden indien die uitzondering niet zou zijn opgenomen - de wet zelf regelt wat
de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht zijn. Aldus geredigeerdc geheimhoudingsplichten zijn te vinden in:
**fcwiervmiUen/ en //. 25892.
1987-1988, 20290. nr. 3 (MvT), p. 45.

253

VERSCHONFNGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIVTELE ZAKEN

(a) art. 52 lid I Wet justitiele gegevens ("...behoudens voor zover eew ty o/
Jfcrac/j/ew.v t/eze we/ gegeven voorschrift mededelingen toelaat, dan wel de uitvoering
van de taak met het oog waarop de gegevens zijn verstrekt, tot het ter kennis brengen
daarvan noodzaakt.");
(b) art. 28 lid I Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur ("...behoudens voorzover ee« A// deze we/ gegeven voorschrift mededelingen
toelaat.");
(c) art. 20 Bankwet 1998 ("...verder of anders gebruik te maken of daaraan
verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of </oor
</eze we/ wordt geeist.");
(d) art. 79 Klektriciteitswet 1998 ("...behoudens voor zover </e «r//*e/en van
deze we/ hem tot mededeling verplichten of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling
voortvloeit.");
(e) art. 30 Wet politieregisters ("...behoudens voor zover een Ay o/)fcrac/i/e/u
</«<• we/ gegeven voorschrift mededelingen toelaat, dan wel de uitvoering van de
taak met het oog waarop de gegevens zijn verstrekt tot het ter kennis brengen daarviin nood/iiakt.");
(0 art. 90 en 91 Mededingingswet (art. 90: "Gegevens of inlichtingen omtrent
cen oiulcrneining, welke in verband met enige werkzaamheid ten behoeve van de
uitvoering van de/e wet zijn verkregen, mögen uitsluitend voor de toepassing van
dezc wet worden gebruikt", waarna artikel 91 de uitzonderingen opsomt).
-Ulis» .onuiat hj-.t ^iaa» om juvtznnrtfiiitmfip Agi' .hn» JWXSV JEÜ* .hani* .rt? •jywnmminj'
van uitzonderingen als limitatief op te vatten en aan te nemen dat voor de getuigenverkhiring dus geen uitzondering wordt gemaakt. Van de wetten a, b en e kan worden
gezegd dat de/.e betrekking hebben op zeer gevoelige de persoonlijke levenssfeer
betreffende infomiatie. zodat aangenomen mag worden dat de wetgever zorgvuldig
heeft afgewogen in welke gevallen bekendmaking geoorloofd is."'" Voor die wetten
gaat de getrokken conclusie dus zonder meer op. De wetten c, d en f betreffen geen
privacygevoelige infomiatie en verdienen daarom nadere beschouwing.
De Bankwet 1998 brengt de voor de Nederlandsche Bank geldende regeis in
overeenstemming met het Verdrag van Maastricht betreffende Europese Unie. De
gcheimhoudingsplicht van art. 20 Bankwet 1998 betreft iedereen die op grond van
die wet gegevens of inlichtingen verkrijgt voor zover die strekken ter uitvoering van
het Verdrag. Ten aanzien van de andere werkzaamheden van de medewerkers van de
Nederlandse Bank merkt de memorie van toelichting op: "In zover gegevens of inlichtingen zijn verkregen bij een taakuitoefening die niet strekt ter uitvoering van het
Verdrag (...) gelden de geheimhoudingsbepalingen van afzonderlijke (toezichts)wetten. respectievelijk de Algemene wet bestuursrecht.""" Voor het overige
zijn er over deze bepaling bij de parlementaire behandeling geen opmerkingen geinaakt. De wetgever wil het geheimhoudingsregime dus laten afhangen van de verrichte werkzaamheden. De artt. 2 en 3 van de wet geven aan welke werkzaamheden
ter uitvoering van het Verdrag moeten worden verricht, kort gezegd neerkomend op

"• Idem IIR 27 februari 2(>04. Äx/H' 2004. 42: "IX- Wel politieregisters voor/iet in een gesloten systeem
van verstrckkingen. hetgeen inhoudi dat de politie geen gegevnsverstrekkingen mag doen die niet uitdrukkelijk bij of krachlens de wet zijn tocgestaan."
*" Kumersm*Ai7i // IW7-I998.25719. nr. 3 (MvT), p. 25
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het mede vorm geven. ondersteunen en uitvoeren van het monetaire en financieeleconomische beleid van de Europese Gemeenschappen. Dat kan om zo gewichtige
informatie gaan. dat het erop lijkt dat art. 20 naar de letter moel worden genomen en
dus de uitzonderingen op de plicht tot geheimhouding inderdaad limitatief omschrijft.
Art. 79 Elektriciteitswet is volgens de memorie van toelichting tot stand gekomen ter uitvoering van art. 9 en 13 (lees: 12) van de Richtlijn 96/92EG van het
Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betrefYende gemeenschappelijke regeis voor de interne markt voor elektriciteit (Pb EG 1997. L 27)."^ Art. 9
hiidt: "De transmissienetbeheerder eerbiedigt de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens die hem bij de uitvoering van zijn taak ter kennis komen."
Art. 13 is gelijkluidend. maar heeft betrekking op de distributienetbcheerder. Dat
deze bepaling de oplegging van een vergaande geheimhoudingsplicht voorschrijft
kan niet worden gezegd. Er kan dus gevoegelijk worden aangenomen dat de gctuigplicht van art. 165 Rv voorgaat.
De Mededingingswet regelt het toezicht op de economischc mededinging door
de mededingingsautoriteit (Nma). De am. 52 e.v. regelen de bevoegdheden van de
met de uitvoering van de wet belaste ambtenaren ten aanzien van dc ondememingen
waarvoor de wet geldt. Bij het uitoefenen van die bevoegdheden wordt uilcraard informatie over de ondememing verworven. waarvan het bekend worden bedrijlseconomische gevolgen kan hebben (concurrentie, negatieve publicitcit). Art. 90 bcptiall
daarom dat de verkregen informatie alleen mag worden gebruikt voor de uitvoering
van de wet. Art. 91 geeft vervolgens aan in welke gevallen infonnatieverstrekking
aan derden geoorloofd is, waarbij als voorwaarde geldt dat de geheimhouding en het
integer gebruik van de verstrekte gegevens voldoende moeten zijn gewaarborgd.
In de memorie van toelichting wordt aangegeven in welke soort gevallen uitvoering van de wet mededeling aan derden met zieh brengt. met de aantekening dat
daarbij uiterst terughoudend te werk zal moeten worden gegaan. Als voorbeeld wordt
gesproken over overleg met de Europese Commissie of departementsambtenarcn. Dc
bedoeling is te voorkomen dat gevoelige commerciöle informatie bij derdcn belandt.'" Het voorlopig verslag vraagt dit concreter toe te lichten.'"'' In antwoord hierop zegt de regering dat aangesloten kan worden bij de am. 125a, lid 3,
Ambtenarenwet en art. 2:5 Awb, welke laatste bepaling een uitzondering bevat voor
het geval een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht.''" Nu juist die uitzondering betekent dat aan die geheimhoudingsplichten geen verschoningsrecht is verbonden (zie par. 3.5.3.2), geldt dat dus ook in dit geval.
Ook wanneer de wet de uitzondering beperkt tot de ambtsvervulling van de
geheimhoudingsplichtige rijst de vraag of dit zo bedoeld is dat andere uitzonderingen
(waaronder de getuigplicht) worden uitgesloten. Dit speelt in het geval van art. 7 Uitvoeringswet verdrag biologische wapens ("...tenzij uit hoofde van het ambt dat hij
bekleedt enig ander voorschrift van toepassing is"), art. 18g Wet op de dierproeven
("...voorzover zij niet in him hoedanigheid tot mededeling daarvan bevoegd of ver// 1997-1998. 25621. nr. 3 (MvT), p. 51. De richtlijn is inmiddel» ingclrokkcn bij en
j
Richtlijn 2OO3/54/EG (Pb HG 2003. L 176).
^ &wu<r.f ruttcn // 1995-1996. 24707. nr. 3. p. 44-45.
<am«rjru)Ut.n // 1995-1996. 24707. nr. 5. p. 34.
A

ü

b

1996-1997. 24707, 6. p. 76.
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plicht zijn") en art. 29 Wet op de geneesmiddelenvoorziening ("...Deze verplichting
geldt niet jegens de hoofdinspecteur en de inspecteurs").
Art. 7 Uitvoeringswet verdrag biologische wapens blijkt slordig geredigeerd
te zijn. De memorie van toelichting merkt over de bepaling op: "Artikel 7 bevat de
met het oog op de Wet openbaarheid van bestuur in moderne wetgeving gebruikelijke bepaling betreffende de geheimhouding van vertrouwelijke gegevens. Aan een
dergclijke bepaling bestaat behoefte, omdat rekening moet worden gehouden met de
mogelijkheid dat niet alleen ambtenaren, die reeds krachtens artikel 59 van het Algcmcen Rijksambtenaren Reglement een geheimhoudingsplicht hebben, maar ook
niet-ambtcnaren bij de uitvoering van deze wet worden betrokken (bij voorbeeld
RVO/TNO)."'"* Gelet op deze redengeving is het vreemd dat de uitzondering spreekt
van pcrsonen met een "ambt" en dus kennelijk het oog heeft op ambtenaren. De aansluiting bij de geheimhoudingsplicht van ambtenaren betekent in ieder geval dat er
gcen vcrschoningsrecht aan verbonden is, want dat geldt ook niet voor ambtenaren
(zie par. 3.5.3.2).
Art. 18g Wet op de dierproeven is in de wet gekomen bij een aanpassing van
dezc wet'"' aan de Richtlijn van de Raad voor de Europese Gemeenschappen van 24
november 1986 (86/609/EEG. PbEG 1986, L358). Art. 13 lid 2 bepaalt dat de LidStaten het nodige moeten doen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van
uit commercieel oogpunt gevoclige gegevens. die op grond van de richtlijn worden
medegedeeld, te waarborgen. Art. I8g van de wet legt daarom geheimhouding op aan
de leden van de dierexperimentencommissies, aan welke commissies van tevoren
toestemming moet worden gevraagd voor het verrichten van dierexperimenten. De
memorie van toelichting zegt niets over deze bepaling. Naar aanleiding van een vraag
van Groen Links of het vermoeden van strafbare feiten en dierproeven in strijd met
de wet ook onder de geheimhouding valt""", antwoordt de regering dat de laatste zinsnede van het artikel ziet op de inlichtingenplicht van het toenmalige art. 24 van de
wet en met de wet strijdige dierproeven uit het (negatieve) advies moeten blijken.""
Bedoelt de wetgever nu dat we hiermee alle uitzonderingen hebben gehad? Gelet op
de formulering van de richtlijn durf ik die conclusie wel aan. Ook hier geldt weer dat
juist de procedures de plaatsen zijn waar degene die daarbij belang heeft de vertrouwelijkheid gewaarborgd wil zien. Verder valt er wel een parallel te trekken met het
hierna te bespreken art. 29 Rv, dat onder andere ziet op dit soort bedrijfsgegevens en
ook tot het verschoningsrecht leidt.
Art. 29 Wet op de geneesmiddelenvoorziening treft in wezen een regeling die
overeenkomt met die van de Wet op de dierproeven. In het kader van de controle op
de geneesmiddelen dienen deze te worden beoordeeld door het College voor de geneesmiddelen. Dit college ontvangt daartoe informatie die vanuit commercieel oogpunt gevoelig is. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen ook in dit geval aan te
nemen dat de leden van het College niet kunnen worden gedwongen in rechte een
verklaring af te leggen.

*'" A.-«imiT.v/M«<7» // 1979-1980. 16024. nr. 3 (MvT). p. 9.
"""Slbl. 1996.500.
*"" A<jm<T.v/H*A<« // 1991-1992, 22485. nr. 4 (VV). p. 29.
"" A'«mtr.vruMi-fi // 1992-1993. 22485. nr. 5 (MvÄ). p. 41.
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/iw van de
De Nederlandse wetgever heeft de wijze waarop een rechterlijke belissing tot
stand komt willen onttrekken aan de openbaarheid. De justitiabele mag niet weten
wat de inhoud van de beraadslagingen is geweest en al helemaal niet hoc de stemverhouding was (als er al is gestemd). In verschillende bepalingen wordt dit gegarandeerd door de betrokkenen bij de beslissing, inclusief de daarbij aanwezige grittier,
de verplichting op te leggen terzake geheimhouding te betrachten (zoals in art. 7 lid 3
RO).
Dit geheim van de raadkamer zou weinig voorstellen als de betrokkenen vervolgens als getuige daarover zouden moeten verklaren. Het zou immers zijn tunctie
verliezen, doordat onder omstandigheden dan toch duidelijk zou kunnen worden wat
er in raadkamer is gebeurd. De kennelijk door de wetgever gewildc onbclemmerde
besluitvorming zou dan toch onder druk van pottenkijkerij van buitcnaf komen te
staan. Gelet op het belang van een onathankelijke. onpartijdige rechtspraak in een
rechtsstaat, mag dus worden aangenomen dat in het geheim van de raadkamer tevcns
het verschoningsrecht besloten ligt.'"'"
Hoewel de Staatsraden van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State geen deel uitmaken van de rechterlijke macht en hun eigen statuul volgcn. zou
het ongerijmd zijn te veronderstellen dat voor hen het geheim van dc raadkamcr geen
verschoningsrecht zou impliceren. In hun rechtsprekende functie (art. 36 en 37 e.v.
Wet op de Raad van State) moeten zij dus gelijk worden gesteld aan de Icden van dc
rechterlijke macht. Het in art. 31 sub b Wet op de Raad van State opgenomen geheim
van de raadkamer geeft hun dus met betrekking tot dat geheim het verschoningsrecht.
Voor de leden van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, dal cvcnals de
Raad van State fungeert als instantie waar hogcr beroep kan worden ingesteld legen
beslissingen van de bestuurskamers van de rechtbanken en als instantie waar beroep
kan worden ingesteld tegen bepaalde bestuursbeslissingen, gcldt hetzclfde, te meer
daar art. 7 lid 3 RO rechtstreeks op hen van toepassing wordt verklaard in art. 4 Wet
bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie. Gelijke opmerkingen kunnen worden gemaakt ten aanzien van de Centrale Raad van Beroep (vid. art. 3 Beroepswet).
Ten aanzien van de militaire rechtspraak is de situatie niet geheel duidelijk.
Op grond van art. 5 (militaire kamers) en 11 (mobiele militaire rechtbanken in tijd
van oorlog) Wet militaire strafrechtspraak wordt daaraan deelgenomen door militairen die geen deel uitmaken van de rechterlijke macht. In art. 6 lid 4 resp. art. 11 lid 3
van die wet wordt op hen wel de geheimhoudingsplicht van art. 13 RO van overeenkomstige verklaard. maar aan hen wordt niet het geheim van de raadkamer van art. 7
lid 3 RO opgelegd. Dat is vreemd, want dat geldt wel voor de deelnemers aan de militaire rechtspraak die wel tot de rechterlijke macht behoren. Omdat voor een dergelijk verschil geen rechtvaardiging wordt gegeven en die ook niet te bedenken valt. zal
het gaan om een lapsus van de wetgever, zodat ook de militaire leden van de militaire
kamers en militaire gerechten zieh zullen kunnen verschonen als hun wordt gevraagd
naar wat er in raadkamer is voorgevallen.
Daamaast zijn er vele colleges die in specifieke gevallen bevoegd zijn terzake
een beslissing te geven. Daarbij kan het gaan om tuchtrechtspraak, maar ook om iets
' Aldus ook Rb Amsterdam 18 juni 1974, /V71975, 123.
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als de toekenning van een kwekersrecht. Deze colleges behoren niet tot de rechterlijke macht, kennen geen voor het leven benoemde rechters (tenzij ook een lid van de
rechterlijke macht deel uitmaakt van zo'n college, wat soms is voorgeschreven) en
vinden voor zover het gaat om de beslissing van geschillen of om tuchtrechtspraak
hun basis in art. 112 lid 2 resp 113 lid 2 Gw. In sommige gevallen legt de wet het
geheim van de raadkamer op. De hier bedoelde raadkamergeheimen zijn te vinden in
art. 10 lid 2 Marinescheepsongevallenwet, art 26 lid 2 Schepenwet, art. 34 lid 3
Loodsenwet, art. 24 lid 3 Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art.
11 Zaaizaad- en plantgoedwet, art. 9 lid 1 Wet op de huurcommissies, art. 36 lid 1
sub b Gerechtsdeurwaarderswet en art. 58 aanhef en sub b Wet op de Accountantsadministratieconsulcnten.
De wetgever heeft het niet eenvoudig gemaakt om te beoordelen hoe zwaar
deze raadkamcrgeheimen wegen. Impliceren zij het verschoningsrecht, of zijn het
hooguit slaapkamergeheimen" '? Het probleem zit hem in de eerste plaats daarin. dat
in sommige gevallen het geheim van de raadkamer ontbreekt, terwijl deze gevallen
zieh toch in nicts onderscheiden van de colleges die wel het geheim van de raadkamer kennen. Ik denk dan aan de tuchtcolleges van de Advocatenwet, de Wet op het
notarisumbt en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de regeling van de tuchtrechtspraak in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie alsmede
aan het Bureau voor de Industriele liigendom van de Rijksoctrooiwet 1995. Waarom
wordt het geheim van dc raadkamer wel opgelegd aan de Kamer voor Gerechtsdeurwaardcrs en niet aan het Hof van Discipline, wel aan de Raad voor het Kwekersrechl
en niet aan het Bureau voor de Industriele Eigendom? Daar is geen goed antwoord op
te bedenken.
Het ziet er dus naar uit dat de wetgever in gevallen als deze niet zo zwaar tilt
aan het raadkamergeheim. Het verschoningsrecht als uitzonderingsrecht duidt ook al
in de richting van het aannemen van een getuigplicht, ook als het gaat om wat bij
deze colleges in raadkamer is voorgevallen. Gelet op de aard van de door deze colleges te nemen beslissingen komt de onafhankeiijkheid van de rechtspraak ook niet in
het geding. Daar komt nog het volgende bij. Voor de leden van de rechterlijke macht
geldt art. 42 WRRA, waardoor zij nooit persoonlijk aansprakelijk kunnen worden
gesteld voor de door hen genomen beslissingen, zelfs niet als deze opzettelijk onjuist
zijn. Deze vrijbrief voor het begaan van onrechtmatige daden geldt niet voor de leden
van de hier bedoelde colleges. Zij kunnen dus persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de aangerichte schade. Indien die aansprakelijkstelling juist degene betreft
die door de anderen is weggestemd, moet hij het verweer kunnen voeren dat hij er
niets aan heeft kunnen doen. Dat verweer kan alleen maar aannemelijk worden gemaakt, indien het raadkamergeheim zieh niet uitstrekt tot het afleggen van een getuigenverklaring in rechte. Dat leidt tot de conclusie dat buiten de in het begin van de
paragraaf genoemde gevallen het raadkamergeheim niet het verschoningsrecht impliceert.
l-en laatste opmerking geldt de regeling van de arbitrage in de artt. 1020 Rv
e.v. In art. 1057 Rv worden regeis gegeven voor de totstandkoming van de arbitrate
beslissing. Het geheim van de raadkamer wordt niet opgelegd. Aangenomen moet
"" Het is niet chic om crover te praten. maar verboden is het ook weer niet.
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worden dat dit weloverwogen is gedaan. Uit de kamerbehandeling blijkt immers dat
de wetgever niet wil uitsluiten dat een <//.»rn//;i£ O/J/H/O« aan het arbitrale vonnis
wordt gehecht.*" Dat is onverenigbaar met het raadkamergeheim. Voor arbiters geldt
dus geen publiekrechtelijke verplichting om over het debat in raadkamer geen incdcdelingen te doen. Een eventueel door een arbitragereglement in het leven gerocpen
vergelijkbare privaatrechtelijke verplichting kan niet tot het verschoningsrecht leiden.
Dat laat onverlet dat ook arbitrage gediend is met het ombelemmerd kunnen uiten
van gedachten en gevoelens in raadkamer. De rechter kan daaraan tcgemoet komen
door het incidentele verschoningsrecht te hanteren en alleen in sterk sprekende gevallen de betrokkene te verplichten een verklaring in rechte af te leggen.
J.5.J..5 Äesc/jfr/w/njj van Wa^er? en /n<?/Jfr,v
Wie als rechtstreeks benadeelde of bezorgde burger aangifte doet. heeft soms
de onder omstandigheden gerechtvaardigde vrees dat dit voor hem persoonlijk consequenties kan hebben. Men kan bang zijn voor wraak, ontslag. het op onaangcnamc
wijze afgeschilderd worden in de pers. verstoorde verhoudingen in de naaste omgeving en wat dies meer zij. Ook wie niet direct als 'klokkenluider' kan worden aaiigemerkt geniet in sommige gevallen - de bijvoorbeeld bij valse aangifte niet altijd
verdiende - bescherming."* Anonieme kliklijnen zijn daarvan een deprimercnd voorbeeld. maar er zijn ook integere (wettelijke) regclingen. Hiervoor kwam al het Vcrtrouwensartsarrest'"' ter sprake, waarin de hoge raad in feite de garantie van
anonimiteit van het Büro Vertrouwensartsen bezegelde met het verschoningsrecht.
Het maatschappelijk belang van de door het Büro Vertrouwensartsen verrichte werkzaamheden en de daarmee verbonden noodzaak van geheimhouding van dc namen
van meiders wogen volgens de hoge raad zwaarder dan de waarheidsvinding in rechte.
Wanneer de wetgever zelf al tot de afweging is gekomen dat aan de anonimiteit van klagers en meiders een geheimhoudingspücht moet worden verbonden, is
gelet op dit arrest de stap naar het verschoningsrecht snel gezet. Wie aangifte doct
van een strafbaar feit en volgens de wet er aanspraak op kan maken dat zijn naam
niet bekend wordt gemaakt, zou lelijk op zijn neus kijken als daarvoor een uitzondering in rechte zou worden gemaakt. Een dergelijke aangifte cindigt in dc visie van de
aangever immers altijd in een procedure, zodat juist daar de bescherming gegarandeerd moet zijn. Als er ook nog civielrechtclijke consequenties uit volgen, zal dc
aangever niet anders behandeld willen worden.
De artikelen waarin deze bescherming aan aangevers en melders wordt geboden zijn art. 26 Arbeidsomstandighedenwct 1998, art. 8:4 Arbcidstijdenwet, art. 21
Wet op de gevaarlijke werktuigen, art. 63 lid 4 Wet bescherming persoonsgegevens,
art. 5 lid 2 Meststoffenwet 1947, art. 19 Stoomwet. art. 28 Warenwet en art. 8 Wet
melding collectief ontslag. In alle gevallen wordt overigens een uitzondering ge1985-1986. 18464. nr. 6 (Mv A). p. 31.
* In die richting denkt ook W Nolcn. W<jm//t'K/;n>j vo«r ur/w/trt. 3de druk. Zwolle 1957. p 134-135. die
aMeen bij •"rechtsverkrachting" een uitzondering aanneemt op de gchcimhouding-iplicht van arbiter».
"* De bescherming van de klokkenluider tegen ontslag is overigem nog steeds in dc maak (Afumcr.i/
//2002-2003. 28990).
" HR 15 Oktober 1999. AW 2 0 0 1 , 4 2 .
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maakt voor het geval dat de aangever, klager of melder zelf heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen bekendmaking van zijn identiteit. Is dat niet het geval, dan zal
degene op wie de verplichting tot geheimhouding rust zieh moeten verschonen van
het afieggen van een getuigenverklaring.
In dit verband moet ook art. 6 lid 4 Wet op het onderwijstoezicht worden genoemd, dat dc vertrouwensinspecteur indien het een geval van seksueel misbruik of
seksuele intimidatie betreft geheimhouding oplegt met betrekking tot wat hem is toevertrouwd door "een onderwijsdeelnemer, de ouders van een onderwijsdeelnemer of
een ten behoeve van een instelling met taken belast persoon." Kennelijk is hier dezelfde bescherming beoogd als in deze paragraaf aan de orde is, welke bescherming
alleen tot zijn recht komt indien deze ook in rechte kan worden volgehouden.
J.5. J.6 /te.v/o/«7i zi//;>ige/f ew />es/oten vergaben/ige/;
Rechtspraak is in beginsel openbaar, maar onder omstandigheden kan de rechter van oordeel zijn dat sluiting der deuren moet plaats vinden of dat de zitting slechts
beperkt toegankelijk mag zijn. De verschillende procesrechtelijke regelingen kennen
daarvoor een voor/.iening, maar alleen het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
bcpaalt in art. 29 wat de gevolgen van de sluiting der deuren zijn. Voor zover hier
van belang luidt de bepaling:
I let is aan partijen verboden aan derden mcdedclingcn te doen omtrent: a. het verhandelde op een terechtzitting met gesloten deuren of een terechtzitting waar slechts bepaalde personen zijn toegelaten (...).

De vraag is wat de gevolgen van dit verbod zijn indien de rechter geen gebruik heeft
gemaakt van zijn in art. 29 lid 2 Rv voorziene bevoegdheid tot opheffing daarvan.
De bedocling van de regeling is de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens
door de rechter te kunnen laten waarborgen door middel van een specifieke geheimhoudingsplicht."** Met verhandelde op de zitting moet dan niet door partijen "aan de
grote klok" kunnen worden gehangen.""" De beoogde vertrouwelijkheid gaat ver,
want de memoric van toelichting geeft als voorbeeld van een grond voor opheffing
van het verbod op de voet van art. 29 lid 2 Rv de gewenste mogelijkheid om de bewuste gegevens in een andere procedure te gebruiken.""" Dat maakt meteen duidelijk
dat aan deze geheimhoudingsplicht het verschoningsrecht verbonden moet zijn, omdat anders het verbod tot openbaarmaking door een partijgetuigenverklaring zou
kunnen worden omzeild in gevallen waarin het beoogt te gelden.'"'
Het verbod van art. 29 Rv rieht zieh expressis verbis tot partijen. Het is duidelijk dat de wetgever hierover niet goed heeft nagedacht. Het verbod is bijvoorbeeld
ook van toepassing op zittingen die weliswaar niet openbaar zijn maar waar toch bepaalde personen zijn toegelaten. Het zou vreemd zijn als die personen, anders dan
partijen, wel vrijheid van spreken zouden hebben. De wetstekst staat er dus ook niet
*" A'<imiT.v/uA*i7i // IW9-2000. 26855, nr. 3 (MvT) p 55
"* Ib.. p. 60.
™ Ib.. p. 61.
*" In gclijke zin maar zonder motivering Beijer 2002 (T&C Burgerlijke Rechtsvordering). Art. 29, aant 3
(p. 74).
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aan in de weg om het verbod zo op te vatten dat dit zieh ook tot de rechter en de griffier rieht. De ratio van de regeling maakt een dergelijke interpretatie onverniijdelijk.
omdat anders de vertrouwelijkheid eenvoudig geschonden zou kunnen worden. In
zoverre heeft de rechter (en ook de grillier) dus toch het verschoningsrecht dat hem
overigens - zie par. 3.5.3.2 - niet toekomt. Het verschil met de anderen is dat de rechter die de zaak heeft behandeld op de voet van het tweede lid /.ell zijn gehcimhoudingsplicht kan opheffen.
Wanneer het uit art. 29 Rv voortvloeicnde verschoningsrecht wordt ingeroepen is een belangenafweging niet op haar plaats, want de wetgever lieeft die blijkens
het tweede lid in handen gelegd van de rechter die de zaak heeft behandeld. IX* partij
die belang heeft bij de door een getuige at' te leggen verklaring zal die rechter dus
moeten vragen het verbod op te hellen. Het is opmerkelijk dat de wetgever de bevoegdheid om opheffing van het verbod te vragen heeft beperkt tot de purtijen in dc
oorspronkelijke procedure, want het kan heel goed zijn dat juist een derdc daardoor
op onevenredige wijze in zijn belangen wordt geschaad. De bepaling nioet op dit
punt dus niet te beperkt worden uitgelegd. Het verzoek moet worden gericht tot het
gerecht dat de beslissing heeft genomen en hoeft niet per se behandeld te worden
door de rechter die de zaak heeft gedaan. ook al ligt dat wel voor de hand.'""
De formulering van art. 29 Rv sluit rechtstreeks aan op art. 27 Rv en dat doet
het vermoeden rijzen dat de wetgever het oog heeft gehad op door een rechtcrlijke
beslissing beperkte openbaarheid van de zitting. Dat vermoeden wordt nog eens bevestigd door de memorie van toelichting: "Vertrouwelijkheid volgens het eerste lid is
steeds het gevolg van een rechterlijke beslissing.""'" Maar hoe moet het dan in de
gevallen waarin de wetgever zelf al heeft bepaald dat behandeling niet in het openbaar mag plaatsvinden? ** Omdat de wetgever ook dan spreekt van "behandeling met
gesloten deuren" en die gevallen dus ook bestreken worden door de tekst van art. 29
Rv. is het het beste aan te nemen dat de steller van de memorie van toelichting zieh
heeft vergist. Het zou ook vreemd zijn de gevallen waarvoor de wetgever al op voorhand aanneemt dat sluiting der deuren moet plaats vinden achter te stellen bij de gevallen waarin dat oordeel aan de rechter is overgelaten.
Wanneer het gaat om een zitting waarop art. 29 Rv niet van toepassing is,
zoals een strafzitting waar met toepassing van art. 269 Sv de deuren zijn gesloten, zal
de niet openbare behandeling geen invloed hebben op de getuigplicht. De hoge raad
maak immers in HR 30 maart 1998, M/ 1998, 554, geen onderschcid tussen openbare
en niet-openbare zittingen, en ook HR 7 juni 2002, A7 2002. 394, biedt daarvoor
geen aanknopingspunten.
Ook ten aanzien van vergaderingen van vertegenwoordigende organen, bestuursorganen of commissies kan worden besloten deze niet openbaar tc doen zijn.
Een vergelijkbaar besluit kan worden genomen ten aanzien van de ter kennis gekomen stukken. Een dergelijk besluit leidt doorgaans niet i/>.ro./iicr0 tot een verplichting

K o M

// 1999-2000.. 26855.
p. 61.
55. nr. 3 (MvT).
( ) . p
1999-2000. 26855. nr. 3 (MvT). p. 61.
Art. 803 (alle familiezaken) en 1001 lid 4 Rv.
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tot geheimhouding*"\ zodat in beginsel over het verhandelde tijdens een dergelijke
vergadering een verklaring moet worden afgelegd.
Een uitzondering vormt art. 61c lid 2 Provinciewet resp. art. 61c lid 2 Gemeentewet ten aanzien van de commissie die moet adviseren over de benoeming van
de commissaris van de Koningin resp. burgemeester. Dergelijke kwesties betreffen
zozeer de persoonlijke levenssfeer dat daarover ook in rechte geen verklaring behoort
te worden afgelegd. Ook ten aanzien van art. 151c lid 7 Provinciewet resp. 155c lid 7
Gemcentewet lijkt deze conclusie gerechtvaardigd. Wanneer de provinciale onderzoekscommissie besluit om een verhoor niet in het openbaar at" te nemen, moet de
jegens dc getuige aldus toegezegde vertrouwelijkheid niet later worden geschonden
door in rechte daarover alsnog een verklaring af te leggen.
Laatstgcnoemde bepalingen zijn ontleend aan art. 18a lid 3 Wet op de parlementaire enqucte, en voor die bepaling geldt uiteraard dezelfde conclusie. Indirecte
bevestiging daarvan wordt verkregen uit Vzngr Amsterdam 25 juni 2002, KG 2002,
204. waarin uit de door dc parlementaire enquetecommissie aan de getuige toe te
zeggen vertrouwelijkheid werd afgelcid dat niet tot afgifte van een rapport behoefde
te worden ovcrgegaan. In de/elfde wet verbindt art. 18b lid 2 en 3 aan de beslissing
bepaalde stukken niet openbaar te maken een verplichting tot geheimhouding. Het
strookt met de behandeling van niet-openbare getuigenverkbringen om ook deze
gehcimhoudingsplicht zieh tot de getuigenverklaring uit te laten strekken.
i. J. j . 7 O/^e/ctfc/t' #tf/fe7/wAoi«/wi#

In tal van wettelijke bepalingen wordt aan een bepaalde functionaris of orgaan
de bevoegdheid gegeven een verplichting tot geheimhouding op te leggen.
In de eerste plaats valt art. 29 lid 1 sub b Rv te noemen, dat de rechter de bevoegdheid geeft een verplichting tot geheimhouding met betrekking tot bepaalde in
een procedure ingebrachte gegevens op te leggen. Het in de vorige paragraaf ten aanzien van art. 29 lid 1 sub a Rv opgemerkte geldt ook hiervoor. Ook de wetgever stelt
deze gevallen op een lijn.'""
Daarnaast valt te wijzen op de bepalingen die betrekking hebben op vergaderingen van vertegenwoordigende of bestuursorganen en de stukken die deze organen
ter kennis komen. te weten art. 25 lid 1 en 2, 55 lid 1 en 2, art. 91 lid 1 en 2 Provinciewet, art. 25 lid 1 en 2, 55 lid 1 en 2 Gemeentewet, en art. 37 lid 1 en 2, 43 lid 1 en
2 Waterschapswet. Deze bepalingen voorzien er telkens in dat na sluiting der deuren
een verplichting tot geheimhouding kan worden opgelegd of aangenomen. De mogelijkheid van sluiting der deuren kwam ter sprake toen vanuit de kamer werd aangedrongen op het opnemen in de Gemeentewet van het verschoningsrecht voor
gemeenteraadsleden. De minister voelde er weinig voor en gebruikte als argument
dat toch in het uiterste geval een besloten vergadering kan worden uitgelokt.
Het
lijkt crop alsof de minister meent dat na een dergelijke vergadering geen verklaring
meer hoeft te worden afgelegd. maar dat is onjuist. De vraag is of dit anders wordt
Art. 66 ltd 2 Ciw hijvoorbeeld geeft daarvoor geen voorziening.
* Dat is kennelijk ook de op\ ailing \an Hof Amhem 1 Oktober 2002. #.72003, 365. r.o. 3.14.
" K«i»hT.vmMi7i // 1 W>-2000. 26855. nr 3 (Mv D. p. 61.
* KU
03. nr. 10, p. 142.
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indien een geheimhoudingsplicht is opgelegd. Dat is in ieder geval weteayateniatisch
gezien niet plausibel, want nu de wetgever een expliciete regeling van het verschoningsrecht heeft opgenomen in an. 22 Gemeentewet en art. 22 Provinciewet mag
worden aangenomen dat deze regeling uitputtend is. Verder strookt dit met de in par.
3.4.3.8 te bespreken beperkte bescherming van staatsgeheimen en wat daarmee in
verband Staat.
Art. 10 Marinescheepsongevallenwet draait het om door aan de Marineraden
behandeling met gesloten deuren voor te schrijven indien geheimhouding is opgelegd. In feite wordt daarmee een met art. 13 RO vergelijkbare geheimhoudingsplicht
gecreeerd. die net zo min als in dat geval het verschoningsrecht impliceert.
Art. 12 lid 4 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie resp. art. 14 lid 6 Zaaizaad- en plantgoedwet geeft de voorzitter van het tuchtgereeht resp. de Raad voor het
Kwekersrecht de bevoegdheid een benoemde deskundige geheimhouding op te leggen.*** Op zieh is het een goede voorziening die in andere procesrechtelijke regelingen ten onrechte ontbreekt. Gelet op de taak van de deskundige kau deze
geheimhoudingsplicht zieh onmogelijk uitstrekken tot het a(1 eggen van getuigenverklaringen, nu hij loch als getuige naar aanleiding van zijn bevindingen ondervraagd
moet kunnen worden.
Art. 68 Kemenergiewet gaat uit van de bevoegdheid van de overheid. het bevoegde gezag en de minister om geheimhouding op te leggen ten aanzien van wat in
spionageromans "atoomgeheimen" worden genoemd. Volgens de memorie van toclichting heeft een dergelijke aanwijzing tot gevolg, dat schending van de geheimhoudingsplicht een overtreding van art. 98 Sr oplevert.'""" Met andere woorden, het
atoomgeheim wordt staatsgeheim en volgt daarmee het lot van alle geheimhoudingsplichten die onder art. 98 Sr vallen (zie par. 3.5.3.8).
De artt. 22 lid 2 Bestrijdingsmiddelenwet 1962, 9 Wet energiedistributie, 10
Wet op de bedrijfsorganisatie en 20 Wet op de ondernemingsraden worden in par.
3.5.3.9 besproken.

De artt. 98-98b Sr stellen het sehenden van - kort gezegd - staatsgeheimen
strafbaar. Dat klinkt zo gewichtig, dat doorgaans werd aangenomen dat over die geheimen ook niet in rechte als getuige mocht worden verklaard."*" De hoge raad heeft
daar een streep door getrokken door te beslissen dat juist ten aanzien van deze artikelen er geen reden is "waarom de daarin bedoelde geheimhoudingsplicht niet haar
grens zou vinden in de verplichting die voortvloeit uit" art. 165 lid I Rv. ""' Hen
beetje bot ten opzichte van de rechtsgeleerden die het zo evident vonden dat er zelfs
geen reden voor hoefde te worden gegeven, maar wel duidelijk. De hoge raad voegt
er wel aan toe dat van geval tot geval zal moeten worden uitgemaakt of niet in concreto de bevoegdheid moet worden gegeven een vraag niet te beantwoorden, en het

An. 18 lid I laatstc zin Rijksoctrooiwet geeft dezelfde bevoegdheid aan de voor/iucr van dc Octrooinjjd. Gelet op de artt. 102 e.v. Rijksoctrooiwet 1995 heeft deze bepaling geen praktische hetekeni» mcer.
AuwiCT-.v/u*fc>n// 1959-1960. 5861. nr. 3. p. 21.
B.V.A. Röling in zijn noot bij HR 27 november 1956. JV./1957. 309.
HR 22 december 1989. A'J 1990, 779.
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spreekt voor zieh dat dan het staatsbelang zwaar zal wegen. Dat komt tot uitdrukking
in de verschwende bepalingen die ambtenaren in andere gevalien ontslaan van de
verplichting inlichtingen te verstrekken indien het staatsbelang in het geding is."""
Het komt me voor dat deze beslissing kan worden doorgetrokken naar alle
niet cxpliciet met het verschoningsrecht versterkte geheimhoudingsplichten die in
verband staan met staatsbelangen, ook als het gaat om de staatsveiligheid. In het concrete geval moet dan worden bezien of er aanleiding bestaat toe te staan bepaalde
vragen onbeantwoord te laten. Dat sluit ook aan bij art. 2:5 Algemene wet bestuursrecht, dat de geheimhoudingsplicht van bij bestuursorganen betrokken personen zijn
grens laat vinden in de piieht als getuige te verklaren. Het hier gestelde geldt voor de
geheimhoudingsplichten vervat in of getmpliceerd door art. 13 lid 3 Rijkswet goedkeuring en bckendmaking verdragen.
Strikt genomen moet dan ook art. 24b Wet op de Raad van State 'sneuvelen',
welke bcpaling voorziet in een geheimhoudingsplicht voor Staatsraden in de gevalien
dat dat nodig wordt gcoordceld of door de Koning of betrokken Minister wordt opgelegd. Dat 'sneuvelen' gold ook al voor de geheimhoudingsplicht van de leden van de
Raad van Ministers en de Iste en Hde Kamer, omdat die niet bij wet geregeld zijn.
Dat Ilde Kamcr-lcdcn geen verschoningsrecht hebben is overigens ook het oordeel
van de lldc kamer /.elf blijkens het feit dat er bezwaren bestonden tegen de invoering
van het verschoningsrecht voor de leden van de gemeenteraden en provinciale staten
op dc grond dat dit incens bij wet voor alle volksvertegenwoordigers moest worden
geregeiu!
In het verlengde hiervan kan ook van art. 74 lid 1 Comptabiliteitswet 2001
niet worden gezegd dat daaraan een algemeen verschoningsrecht kan worden verbonden. De wctenschap met betrekking tot de begrotingsartikelen Ge/jef'/n zal de president van dc Algemene Rekcnkamer onder omstandigheden dus prijs moeten geven
(tenzij hij een beroep kan doen op het incidentele verschoningsrecht).
J. 5. J. V Commerc/ee/ gevoe//ge gegevews
Overheidsbemoeienis met sectoren van het maatschappelijk-economische
leven impliceert onvermijdeiijk dat aan ambtenaren of andere door de overheid in het
leven geroepen of ingeschakelde instanties of personen informatie moet worden verstrckt. Dat kan informatie zijn die een onderneming liever niet prijs geeft, omdat de
concurrent ie daarvan voordeel kan trekken en dus het bekend worden van die informatie de financieel-economische positie van de onderneming kan schaden. De overheid erkent dit probleem onder meer door in sommige gevalien - al dan niet na de
beslissing van een daartoe bevoegd orgaan - geheimhouding op te leggen aan de
ambtenaren of zelfs al degenen die in het kader van de uitvoering van een dergelijke
regeling informatie verkrijgen.
Hiervoor is al een aantal malen de conclusie getrokken dat een dergelijke geheimhoudingsplicht het verschoningsrecht met zieh brengt."** Dat geldt ook voor de
"*" Art. 20 lid 2 Wet op dc parlementaire enquete. art. 19 lid 4 Wet nationale ombudsman.
'"" //<in./Wm.v.v« // |9 September 1*W<>, p. 2-33 e.v.
"*" T.a.\ dc tinaiKiele toe/ichtsweuen in par. 3.5.2: t.a.v. art. 18g Wet op de dierproeven en art. 29 Wet
op de geiKYstniikielenvoor/icning in par. 3.5.3.3.
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andere hier bedoelde geheimhoudingsplichten. De overheid kan niet verwachten dat
het bedrijfsleven de vereiste informatie verstrekt wanneer enoor moet worden gevreesd dat de betrokken ambtenaren in de eerste de beste procedure tegen eon concurrent gedwongen kunnen worden het medegedeeldc opcnbaar tc maken. De
verlangde medewerking hoort dus niet ten koste te gaan van de belangen van een
individuele ondememing. Dit heeft overigens ook erkenning gevonden in bepalingen
als art. 18 Wet op de parlementaire enquete"**, art. 15le lid I Provinciewet en 155c
lid 1 Gemeentewet. volgens welke bepalingen niemand kan worden gedwongen de
hier bedoelde gegevens te verstrekken aan een parlementaire. provinciate of gemeentelijke onderzoekscommissie. In de schaarse jurisprudentie wordt deze opvatting gedeeld."*" Uit HR 9 december 1986, W 1987. 632. gewe/en met betrekking tot art 18
WPE. kan worden afgeleid dat geen belangenafweging in het concrete geval bchoort
plaats te vinden, waarmee in dit geval is bevestigd wat reeds in het algemeen ten
aanzien van het lex-specialisverschoningsrecht werd opgemerkt.
Commercieel gevoelige gegevens worden - vaak onder de benaming "zakenen bedrijfsgeheimen" - beschermd door de hiervoor genoemde bepalingen en art. 22
lid 2 Bestrijdingsmiddelenwet 1962, art. 9 Wet energiedistributie, art. 10 Wet op de
bedrijfsorganisatie, art. 20 Wet op de ondememingsraden en art. 11 Wet uitvoering
EG-mededingingsverordeningen.
Bij de conclusie dat de betrokken bepalingen het verschoningsrecht impliceren past niet een belangenafweging in het concrete geval, nu de respectieve tekst van
die bepalingen daarvoor geen aanknopingspunten biedt."**
De bij de ondememing betrokkenen zelf hebben geen verschoningsrecht, omdat het bij hen slechts gaat om een privaatrechtelijke geheimhoudingsplicht.""'" Niettemin is het de vraag of wel steeds gevergd mag worden om bedrijfsgeheimen prijs te
geven indien daarnaar tijdens het getuigenverhoor wordt gevraagd. I)e verkregen
informatie kan al snel worden gebruikt door de concurrent. Uit bijlage B blijkt dat dc
wetgeving van verschillende landen terzake toch een zekere bescherming biedt.'"
Indien daartoe aanleiding is kan daarom door middel van het sluiten van de deuren of
zelfs het incidentele verschoningsrecht aan de bezwaren worden tegemoet gekomen.
i. J.i. 70 //<?/ ge/N?/m va«
De geheimhoudingsplicht van de belastingambtenaar is nu opgenomen in art.
67 lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR).""' Het artikellid luidt:

'"* Ook Rb 's-Gravenhage 20 februari 1985, M/ 1985. 800. r.o. 5.6, verstaat dit artikel aldus dat het bettdeking heeft op commercieel gevoelige informatie, zonder overigens dcze term te gebruiken.
WOT
"^ Hof Amsterdam 2 maart 1989. AW 1990. 642.
' Onjuist is dus I lot Amsterdam 2 maart 1989. A7 1990,642.
^HofVGravenhage 6 September 1990. A7 1992. 288.
Duitsland (art. 384 lid 3 ZPO); Hinland (an. 24 lid 1 Oikeudenkäymiskaari); Griekenland (art. 402 lid 2
Ktb6tKcu; noXitucTK Aucovouicu;); Noorwcgcn (art. 209 I vistemalsloven); OoMcnrijk (art. 321 lid I sub 5
Z
Z d (hfdst.
nuPO
2'l *****«"
36.. art. 6. laatste zin. Rättegängsbalk).
(
R ä g g )
Dil artikel wordt van overeenkomstige toepassing verklaard in art. 14 Wet op de internationale bijS»dsverlening bij de heffing van belastingen. fiet in deze aantekening opgemcrkte gcldt mutatis mutandis
ook voor de door genoemde bepaJing in het leven geroepen geheimhouding&plicht.
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Het is een ieder verboden hetgeen hem in enige werkzaamheid bij de uitvoering van de
belastingwet, o(' in verband daarmede, nopens de persoon of de zaken van een ander
blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan nodig is voor de uitvoering
van dc belastingwet of voor de heffing of de invordering van enige rijksbelasting.
De verschillende voorlopers van deze bepaling""" kenden nagenoeg dezelfde
formulering. Daarvan besliste de hoge raad al in een zeer vroeg stadium, dat de geheimhoudingsplicht van de fiscus ook geldt tegenover justitie en alleen zijn grens
vindt in de in de bepaling zelf aangegeven gevallen.
De vcrplichting tot geheimhouding en het daarmee samenhangende verschoningsrecht betreft alle gegevcns die onder art. 67 AWR vallen en nog niet door de
belastingdienst bekend zijn gemaakt.""''
De eis is wel gesteld dat het moet gaan om mededelingen of bevindingen die
op zichzelf of in verband met dc omstandigheden een geheim karakter hebben.""'
Dat hing samcn met dc verwarring die de hoge raad zelf creerde door het professionelc vcrschoningsrecht en de wettelijke geheimhoudingsplichten met elkaar in verband tc breiigen. Wanneer het verschoningsrecht echter - zoals in dit geval - is
gebaseerd op een bijzondere regeling, dan moet bij die bijzondere regeling te rade
worden gegaan. Omdat art. 67 AWR die eis niet stelt is daarom de vertrouweiijkheid
van de verkregen wetenschap niet aan de orde.'""' Het verschoningsrecht bestaat dus
ook indien er personen zijn die in feite al bekend zijn met de betrokken gegevens.""'
Kvcnmin juist is dat de rechter nog een belangenafweging in het concrete geval zou moeten uitvoeren om na te gaan of het door art. 67 AWR gediende belang
wel zwaarder weegt dan het belang van de waarheidsvinding.""* De tekst van de wet
bicdl daarvoor geen ruimte en het systeem evenmin, omdat blijkens het tweede lid
van genoemde bepaling de minister van financien de geheimhoudingsplicht in een
concreet geval kan opheflen. De afweging van de betrokken belangen is dus voorbehouden aan een ander dan de rechter.""" Dat maakt het verschoningsrecht in zekere
zin absoluut en kan bewijsnood opleveren wanneer juist een rapport van de belastingdienst als bewijsmiddel wordt gebruikt. Met die omstandigheid moet de rechter
dan bij dc waardcring van het tegenbewijs rekening houden.'""" En verder kan na-

'"'• Voorhcen bcvatlcn de vcrschillcndc belastingwetten him eigen geheimhoudingsplicht.
'"" I1R I't november 1894. »'. 6586 (1894). Hat dit verschoningsrecht ook geldt voor het civiele gedingis
explicict overwogen in I IK 8 november 1991. AW 1992,277.
"" IIK 20 jamiari 1966. ,V7 1966. 184.
'"" Rh l.eeuwarden .1 oktoher 1%6. <V/ 1967, 365.
""* Mof's-Hertogenhosch 28 September 1976. A7 1977, 312; Ktr Heerlen 7 September 1979, A7 1981.331;
I lot" 1 .eeuwarden 20 december 1995. A'./ 1996. 646. De onjuiste hier bestreden opvatting (inhoudende dat
het llscale verschoningsreeht verband houdt met art. 165 Rv resp. 218 Sv) steekt zo nu en dan weer de kop
op: Rb Anihem 22 mei 1986. AW 1990, 205; HR 8 november 1991, AV 1992, 277; Hof Amsterdam 6 juli
1995. I V 1995, 2794.
""' MR 8 novemher | 9 9 | . \ 7 1992. 277. Dat vindt indirect bevestiging in MR 11 februari 2003. JVinwJ*/•«•/ .S7;n//vWi/ 2tM)3. 94. waarin vverd bepaald dat art. 272 Sr door een belastingambtenaar ook kan worden overircden wanneer de betrokken inl'ormatie ook längs andere wen verkregen had kunnen worden.
'"" /oals \oorgeslaan Jimr Rb Middelburg 16 September 1987. A7 1988. 717.
'"" Idem met spijt Hol'l.eeuwarden 20 december 1995. AJ 1996. 646.
""" HR 22 September 1995. ,V./ 1996. 55. In strafcaken geldt geloolik: dan heb je pech (HR 25 mei 1999.
A7 1999, 580). of zoals de HR dat pleegt te zeggen: Dat doet daar niet aan at'.
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tuurlijk geprobeerd worden om de minister van financien via de rechter te dwingen
de geheimhoudingsplicht op te heften.'"''
Bij deze stand van zaken komt het aan op zorgvuldige atbakening van de gevallen die wel en die niet onder het verschoningsrecht van de belastingambtcnaar
vallen. Dat zal uit de aard der zaak per vraag moeten worden beoordeeld. Vragen die
betrekking hebben op of verband houden met de werk/aamhcdcn van do belastingambtenaar plegen te worden toegelaten. als het maar niet gaat om zaken die direct in
verband kunnen worden gebracht met de hoogte van de door een willckeurige ander
dan de belastingambtenaar'"" te betalen belasting of de invordering daarvan. Het een
en ander behoudens het geval dat de mededeling van die feiten nodig is voor - kort
gezegd - de uitvoering van de belastingwet. Beantwoord mocstcn resp. mochten daarom worden:
- Heeft reeds voor 1 maart 1926 een der vennoten van eiseres met u omtrent
de aanslag van gedaagde. als ten processe bedoeld. overleg gepleegd? Is daarvan uw
voordracht van 1 maart 1926 het gevolg geweest?'""'
- Heeft eiser de boekhouding van gedaagde op correcte wijze verzorgd?'"**
- Vragen met betrekking tot bij de belastingwet stratbaar gestelde feiten.'""
- Vragen met betrekking tot een valse aangifte.'""*
- Vragen met betrekking tot een gesprek over een nieuwe bestuurssctructuur
van een stichting, waarbij ook anderen dan de belastingplichtige aanwe/.ig waren.'""'
Evenals bij het professionele verschoningsrecht vervalt het verschoningsrecht
niet door ontslag uit de geheimhoudingsplicht door bctrokkenc en moel hol bcrocp op
het verschoningsrecht worden gehonoreerd indien aan redelijke twijfel onderhevig is
of de beantwoording van een vraag naar waarheid zou kunnen geschieden zonder dat
door de getuige geopenbaard wordt wat verborgen dient te blijven.'"""
Het hier bedoelde verschoningsrecht komt toe aan iedereen die in enige werkzaamheid ter uitvoering van de belastingwet de bedoelde informatie heeft verkregen.
Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan aan de belastingdienst verbunden personen. Maar in het verleden is al eens geopperd dat de door de wet gekozen formulering (strikt genomen) ook van toepassing is op bijvoorbeeld de rechter die een
belastingzaak heeft behandeld.'""'' Een dergelijke casus heeft zieh evenwel nog niet
voorgedaan.

'"•' Pres. Rb Groningen 17 novembcr 1995. VN 1995. 4111. wees die vordering loe ten behoeve van een
civiele zaak. omdat hel fiscale belang ten behoeve waarvan dc gchcimhoudingsplicht in hel levcn was
geroepen zieh in die zaak nauwelijks voordeed.
'""" HR 14 mei 1964. \ 7 1964. 430. Het verschoningsrecht heeft dus allcen niet betrekking op de helastingamblenaar zelf. "Een ander in art. 67 AWR is ieder ander dan de belastingambtenaar" is nog bevestigd
in MR 8 novembcr 1991, ,V7 1992, 277, en loegepast in Hof Lecuwarden 20 deccmbcr 1995. A/7 1996. 646.
'""' Rb Amsterdam 21 maart 1930, M/ 1930. 700.
""' Rb Amsterdam 23 januari 1936, A7 1937.606.
^ •' MR 26 april 1988. ,V7 1989, 390.
| " Hof s-Gravenhage 16 maart 1989, iVJ 1989, 708.
"" Rb in Hof Amsterdam 15 februari 1996, .V7 1998. 354, vcrnietigd door het hof gelet op de verwevenheid van gegevens die wel en niet onder de geheimhoudingsplicht vielen.
HR 8 november 1991. VJ 1992. 277.
H.W. de Wilde, 'De verplichting tot geheimhouding in zake veimogensbelasting'. 7VS 18%, p. 314,
ten aanzien van art. 47 Wet op de Vermogensbelasting.
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J.5. J. /
De navolgende geheimhoudingsplichten staan min of meer op zieh en moeten
dus afzonderlijk worden beoordeeld. In het overzicht zijn niet de geheimhoudingsplichten opgenomen die gelet op de in de wet opgenomen verwijzing zijn terug te
voeren op een van de al besproken geheimhoudingsplichten. Het gaat hier om het
volgende:
a) Art. 18a lid 4 Wet op de parlementaire enquete verplicht degenen die inzagc krijgen in de niet-openbare verhören tot geheimhouding. In 3.5.3.6 werd al geconcludccrd dat de leden van de commissie zelf ten aanzien van deze verklaringen het
verschoningsrecht hebben, zodat dat ook geldt voor de geheimhoudingsplicht van
deze bcpaling.
|i) Art. 36 lid 1 sub a Gerechtsdeurwaarderswet, art. 58 aanhef en sub a Wet
op de Accountants-administratieconsulenten, art. 9 Wet op de huurcommissies en art.
11 Zaaizaad- en Plantgoedwet leggen aan de leden van de daar bedoelde colleges een
verplichting tot geheimhouding op die dezelfde strekking heeft als art. 13 RO, namelijk met betrekking tot alles wat zij in de uitoefening van hun functie als tuchtrechter
te wcten zijn gekomen. Vreemd genoeg brengt de wetgever hier niet de beperking
aan die wcl voor rechters geldt. Omdat er gecn argumenten zijn waarom deze verplichting tot geheimhouding sterker zou moeten zijn, mag worden aangenomen dat
hi'eraan met he( verschoningsrecht verboncfen is.
y) Art. 88 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
roept geen verschoningsrecht in het leven, waarvoor wordt verwezen naar par.
3.4.10.2.
8) De algemene geheimhoudingsplicht van ambtenaren van art. 125a lid 3
Ambtcnarenwet vindt zijn meer genuanceerde uitwerking in art. 2:5 Algemene wet
bestuursrecht, waarvan al is gebleken dat deze zijn grens vindt in de getuigplicht.
Hetze!f'dc geldt voor het met genoemde bepaling overeenkomende art. 27 lid 3 Kaderwet dicnstplicht resp. art. 12a lid 3 Militaire Ambtenarenwet 1931, dat de geheimhoudingsplicht van de dienstplichtige""" resp. de militaire ambtenaar regelt. In
dc Politiewet is geen afzonderlijke geheimhoudingsplicht meer opgenomen voor de
ambtenaren van politic.
c.) Art. 8 Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden legt een geheimhoudingsplicht op aan de aangewezen ambtenaren die kennis mögen nemen van
de dossiers van tbs-gestelden. Dat is informatie die de persoonlijke levenssfeer beirett en verwantschap vertoont met de informatie waarop de Wet justitiele gegevens
ziet. Het zou onjuist zijn het regime van die wet te kunnen omzeilen door längs andere weg deze informatie op te kunnen vragen. Wie de inhoud van deze dossiers wil
kennen zal zieh derhalve moeten richten tot de beheerders daarvan, zodat aan de hier
bedoelde ambtenaren met betrekking tot deze informatie het verschoningsrecht moet
worden toegekend.
s) De geheimhoudingsplichten van de artt. N16a en Y21 Kieswet betreffende
wetenschap omtrent het vastgestelde aantal stemmen, welk aantal geheim moet worden gehouden zolang nog niet alle stembureaus zijn gesloten. Omdat stembureaus
""" Voor het geval de opschorting voorzien in art. 71 lid 3 Kaderwet Dienstplicht ooit wordt opgeheven.
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niet vreselijk lang open zijn gaat dit om zo'n korte periode, dat ik mij niet voor kan
stellen hoe in een civiel geding in de tijd dat deze geheimhoiidingsplicht geldt een
daarmee verband houdende bewijsopdracht kan worden gegeven. Met lijkt me overigens dat bekendmaking in rechte niet aan de orde behoort te zijn. en de situatie Iigt
aanmerkelijk anders dan in MR 19 maart 1991, /V7 1991. 580. toen de hoge raad besliste dal de bewaarder van verkiezingsbescheiden deze niet aan juslitie kan onthouden. Deze bewaarder kan zieh immers niet op een specifieke geheimhoiidingsplicht
beroepen.
n.) Art. 8 lid 2 Noodwet geneeskundigen legt een verplichting tot geheimhouding op aan personen die in geval van oorlog of noodtoestand bij ministeriöle regeling gelijk worden gesteld aan geneeskundigen. Bij de formulering van de bepaling
heeft de wetgever kennelijk willen aansluiten bij het professionele verschoningsrecht.
nu de geheimhoudingsplicht betreft "al datgene, wat hun bij de nakoming van de in
dat lid bedoelde verplichtingen als geheim is toevertrouwd. of wat daarbij als geheim
te hunner kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moesten begrijpen." ten andere strekking kan aan de bepaling ook moeilijk worden toegeschreven, ook al blijkt uit de inemorie van toelichting alleen dat de regering het nodig
vond aan deze werkzaamheden een geheimhoudingsplicht te verbinden.'"" l)e/.e
geheimhoiidingsplicht zal daarom moeten worden aangemerkt als grondslag voor een
professioneel verschoningsrecht in de zin van art. 165 lid 2 sub b Rv.
8) Art. 13.5 Telecommunicatiewet legt aan aanbieders van tclecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten geheimhouding op met belrekking
tot door - kort gezegd - de A1VD resp. het OM verlangde gegevens. Hier moel worden onderscheiden. Indien gaat het om een lopende tap of gegevens die betrekking
hebben op een lopend onderzoek, dan ligt absolute geheimhouding, dus ook in rechte, voor de hand. Indien het geen lopend onderzoek betreft /ill er een verklaring mocten worden afgelegd. Als het gaat om door de AIVD verzochte infonnatie volgt dat al
uit art. 85 lid 1 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, terwijl voor het
overige kan worden gewezen op art. 126bb Sv, dat bekendmaking van het verrichte
onderzoek voorschrijft.
i) Art. 10 Wet op de medische keuringen probeert zo precies mogelijk te omschrijven welke informatie de keurende arts wel door mag geven en welke niet, terwijl ten aanzien van de laatste gegevens geheimhouding moet worden betracht. (ielet
op de relatie met de werkzaamheden van de behandelend arts moet aan de keuringsarts het verschoningsrecht worden toegekend met betrekking tot de informatie die
onder deze geheimhoudingsplicht valt.
K) Art. 20a lid 5 Pensioen- en spaarfondsenwet en art. 18b lid 5 Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling regelen de geheimhoudingsplicht van de minister (en degenen die in zijn opdracht handelen) die gegevens
heeft opgevraagd bij de Pensioen- & Verzekeringskamer. Identieke bepalingen zijn te
vinden in de in par. 3.5.3.1 besproken financiele toezichtswetten, alleen wordt in die
gevallen telkens de in die wetten opgenomen regeling betreffende het verschonings-

Er worth alleen opgemerkt: "Aangezien op de in het eersle lid genoemde personen niet uit anderen
hoofde een geheimhoudingsplicht rust, is deze hun in het tweede lid opgelegd" (Ka;m-r.»/u*At-n // 19671968.9706, nr. 3(MvT).p. 8).
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recht van overeenkomstige toepassing verklaard. Nu ook in die wetten de getuigplicht grotendeels in stand blijft kan dat in deze wetten niet anders zijn.
X) De Wet justitie-subsidies opent de mogelijkheid subsidie te verstrekken
voor onderzoek dat van belang kan zijn voor - kort gezegd - het justitiebeleid. Indien
voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek persoonsgegevens of andere gegevens met een vertrouwelijk karakter zijn verstrekt, legt art. 46 van die wet de plicht
tot geheimhouding op. De bepaling heeft tijdens de parlementaire behandeling geen
aandacht gekrcgen.'"" De geheimhoudingsplicht ziet hoofdzakelijk op gegevens
waarop ook de Wet justitiöle gegevens, Wet bevordering integriteitsbeoordelingen
door het openbaar bestuur en de Wet politieregisters betrekking hebben. Ten aanzien
van die wetten is in par. 3.5.3.3 de conclusie getrokken dat de geheimhoudingsplicht
het verschoningsrecht impliceerde. Omdat niet valt te bedenken waarom deze gegevens wel längs de weg van de Wet justitie-subsidies in rechte in de openbaarheid
zouden mögen komen, is dat ook in dit geval de juiste conclusie.
i.5.4 /fm/m'fc?7a//nx<?/f<fte gevo/ge/i zowt/e« Awnnew AeMew voor Ae/

Er is wel gepoogd de rechter ertoe te bewegen het verschoningsrecht af te
leiden uit andere bepalingen dan een geheimhoudingsplicht. Daartoe is een beroep
gediiiin op art. 68 (iw (inlichtenvcrstrckking door de ministers aan de kamer), art. 4
Wet openbaarfiefcr van aesruc/r (oacf/ (de geraden waam? tort »'«sfrdkA'«? »arc .wfevmatic achterwege diende te blijven) en art. 53 Gmw (oud) (immuniteit van gemeenteraadsleden).
In HR 22 december 1989, A7 1990, 779 (Internationale Tinraad), veegde de
hoge raad het beroep op dergelijke bepalingen van tafel met de overweging dat tenminste vereist was dat een dergelijke bepaling een geheimhoudingsplicht oplegt (r.o.
3.2). Dat lijkt al heel rigoureus en in HR 7 november 1986, /V7 1987, 457 (Happy
Family) was de hoge raad dan ook een stuk genuanceerder door na te gaan of de aan
gemeenteraadsleden toegekende immuniteit niet moest impliceren dat zij niet als
getuige in rechte verplicht konden worden een verklaring af te leggen, omdat die
mogelijkheid hen er ook van kan weerhouden in volledige vrijheid hun taak als
volksvertegenwoordiger uit te oefenen. De hoge raad beantwoordt die vraag uiteindelijk na afweging van de voors en tegens ontkennend.
Die laatste aanpak lijkt de juiste te zijn. Het moet niet voor onmogelijk worden gehouden dat de strekking van een regeling met zieh brengt dat tenminste op
enig punt het verschoningsrecht kan worden ingeroepen. Te denken valt aan de regeling van het horen van belanghebben van art. 7:6 en 7:20 Algemene wet bestuursrecht. Wanneer de belanghebbenden buiten elkaars aanwezigheid worden gehoord
kan het mededelen van hetgeen gezegd is op grond van het vierde lid achterwege
blijven wanneer de voorzitter vindt dat geheimhouding om gewichtige redenen geboden is. Een w/yj/K-A/iwjj tot geheimhouding wordt hier niet opgelegd, maar de regeling zou niet tot zijn recht komen indien de aanwezigen vervolgens, gehoord als
getuige, gedvvongcn zouden kunnen worden te verklaren over wat er is voorgevallen.

-n // 24040.
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Een ander voorbeeld kan worden gevonden in art. 53 lid 2 en 129 lid 3 Gw,
volgens welke artikelen verkiezing van de leden van de llde kamer, provincial staten en de gemeenteraden plaats vinden bij geheime stemming. Van een verplichting
tot geheimhouding is geen sprake; wie dat wil mag aan iedcrccn laten weten op welke partij hij heeft gestemd. Een verplichting daartoe in het kader van een getuigenverhoor zou echter afbreuk doen aan de geheime stemming. Terzake zal de getuige
zieh dus kunnen verschonen.'""
Verder valt te wijzen op regelingen als die van art. 8:32 Awb. Indien de rechter vindt dat bepaalde informatie niet onbeperkt beschikbaar moet komen kan kennisneming worden voorbehouden aan de in beide artikelleden benoemde personen. te
weten een advocaat, arts of een persoon die bijzondere toeslemming heeli gekregen.
Hoewel de memorie van toelichting daarover zwijgt is de keu/c voor advoeaat of arts
kennelijk ingegeven door de overweging. dat die intbmiatie bij hen veilig is door hun
geheimhoudingsplicht. Aan anderen die ook zo'n geheimhoudingsplicht hehhcn moet
de rechter de bijzondere toestemming verlenen.'" * IX' regeling zou zinloos zijn indien daaraan niet het verschoningsrecht verbonden zou worden. Dit ligt dus in deze
bepaling besloten.
In dit verband kan ook de gedachte opkomen dat art. 8 EVRM een verschoningsrecht impliceert in de gevallen waarin het prive-, familic- of gezinsleven aan de
orde is. De getuigplicht zou dan in die gevallen een niet door het tweede lid tc rechtvaardigen inbreuk maken op dit gezinsleven. Dat zou betekenen dat aan vrienden,
kennissen en verre familieleden toevertrouwde geheimen niet langer in rechte geopenbaard zouden hoeven te worden. Kennelijk wordt weinig brood geziert in deze
gedachtegang, want de redenering is nog niet in een cassatiemiddel aan de hoge raad
voorgelegd. In de lagere rechtspraak is wel al geoordeeld dat het verstrekken van
informatie over een patient aan de rechter in de context van de op grond van de - inmiddels vervangen - Krankzinnigenwet te nemen beslissingen, gerechtvaardigd
wordt door de in art. 8 lid 2 EVRM bedoelde omstandigheden.'"" In Luxemburg is
wel al uitgemaakt dat de getuigplicht gerechtvaardigd wordt door de vaststelling van
rechten van anderen (in casu het recht op echtscheiding) in een civiele procedure.""*
i.5.5 Oe owsc/iewc/toor/re /'</ von
Hoewel dat niet zou hoeven bestaat over de vraag of de Koning en de leden
van het Koninklijk Huis verplicht zijn in civiele zaken als getuige te verklaren enige
onduidelijkheid. Die onduidelijkheid hebben we te danken aan de ongelukkige redactie van art. 226 Sv, waarvan het eerste lid luidt:
Tenzij zij bij Koninklijk Besluit tot het afleggen van getuigenis /.ijn gemachtigd. worden niet als getuigen gehoord de Koning, de vcrmoedelijke opvolger van de Koning,
hun echtgenoten, en de Regent.

KM ' " Oostewiik wordt dit verschoningsrecht expliciet tocgekend in art. 321 lid I sub 6 7.PO.
^ CRvB 14 Oktober 2003. A7ß 2003. 28 (p. 2364).
Hof in HR 6 maart 1987. ,V7 1987, 1016. De HR geeft terzake gecn beslissing doordat het cassatiemid* j IV verkeerd was ingerichl.
Cour 13 novembcr 1996. 30. 159.
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De a-contrarioredenering dringt zieh snel op. Iedereen is voor de wet gelijk
(art. 1 Gw), dus als er voor het burgerlijk procesrecht geen afzonderlijke regeling is,
dan geldt de getuigplicht ook voor de Koning en de andere personen genoemd in ait
226 Sv. Alleen bij een bijzondere regeling kan daarvan immers worden afgeweken.
Deze onjuiste gevolgtrekking is te wijten aan de slordigheid en het gebrek aan
inzicht van de wetgever die in 1981 de redactie van art. 226 lid 1 Sv vaststelde.""'
De/c bepaling gaat terug op het Wetboek van Strafvordering van 1838, waarin in de
Dcrticndc Titel een regeling was opgenomen voor het horen van de "leden van van
het koninklijk geslacht". De artt. 311 e.v. beperkten de toepasselijkheid van de regeling vervolgens tot de "prinsen en prinsessen van het koninklijk geslacht", die alleen
krachtcns een daartoe machtigend Koninklijk Besluit als getuige konden worden gehoord.
Dc Bosch Kemper schrijft dat dit artikel 311 Sv ook toepasselijk is op de Koning. want "de Koning toch is de eerste van het Koninklijk geslacht, en de Geschiedenis levert onderscheidene voorbeelden op, dat Vorsten als getuigen gehoord
zijn".""* Dat is niet erg consequent, want in zijn algemene inleiding had dezelfde
auteur juist geschreven dat "onder de personen, welke, uit kracht van hunne betrekking, boven dc gewone strafvordering verheven zijn, behoort in de eerste plaats de
koning, uit kracht zijner souverciniteit".""" Daaronder valt ook de getuigplicht.'"*'
De Koning /.elf was er destijds. gesteund door de minister van justitie, volstrekt duidclijk in dat getuigplichten niet op hem betrckking hadden. In een strafzaak
was op ver/oek van verdachte de wens aan de Koning overgebracht om als getuige te
verschijnen. De PG zag af van dagvaarding na ontvangst van een brief van de minister, waarin deze schreef "dat hij door den Koning was gemachtigd, om hem (...) te
kennen te geven, dat niet alleen de Nederlandsche wetten ten eenenmale zwijgen ten
aan/.ien van het afleggen van getuigenis of het geven van eenige verklaring door den
Koning in eenige in rechte aanhangige zaak, maar dat ook het afleggen van zoodanige getuigenis, of het geven van zoodanige verklaring, niet kan te pas komen, of bestaanbaar is te achten".'"^'
Deze opvatting kan ook aan de wetgever worden toegeschreven. Bij de wijziging van het Wetboek van Strafvordering in 1926 werd de hier bedoelde regeling'""
vereenvoudigd tot een in een artikel vervat voorschrift. In het nieuwe art. 226 Sv
kwam te staan dat "de leden van het Koninklijk huis" alleen na machtiging als getuige konden worden gehoord. De Koning zelf behoort niet tot zijn huis, net zo min als
een huiseigenaar een slaapkamer is. In de memorie van toelichting wordt daarover
onweersproken opgemerkt'"^:

'"" Wei van 7 mci 1981. Stbl. 330.
""* Dl BOSCH KI-MPl'R 1840-2. p. 209
' " ' D l ' BOSCH Kl-MPIR 1838. p. 12.
""" 1)1 BOSCH KI MP1 R 1838. p. 13. Op die plaats wordt de getuigplicht expliciet genoemd ten aanaen
van het bo\cn de stralX ordering verheven zijn van buitenlandse vorsten en sezanten. Daarmee geeft De
Bosch Kemper dus invulling aan het begrip 'hoven de strafvordering verhevcrTzijn".
, „ , Verslag van de /itting bij Hof van Holland 18 november 1841. (f. 236. p. I (1841).
• Door de wclswijziging van 1886 inmiddcls vernummerd tot de artt 290 t/m 293 en opgenomen in de
Twaalfde Titel (AW 1886.85).
'**«'"// 1913-1914. B. 286. nr. 3, p. 109-110.
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Over den Koning wordt niet gehandelt! Het strookt niet met de Koninklijke waurdigheid. dat hij gedwongen zou kunnen worden als getuige te verschijnen. Hehler gaat hel
evenmin aan den Koning onvoorwaardelijk uit te sluiien, geli|k dan oi>k in uxilibus
eene uitsluitingsbepaling ontbreekt. De m<>£Wi)'A/iei</ van \ erschijning behoort viwr de
Koning. die daartoe zijn wens te kennen geeft, te worden opengelaten. gelijk ook in hel
buitenland wel is geschied. Uit dit artikel volgt duidelijk. dat de Koning die het mecrdere kan, n.l. door weigering van de maehtiging het verhoor van leden van Zijn huis
tegenhouden, ook het mindere vermag: op zijn wcnsch /elf verschijnen.
De wetgever ziet het kennelijk aldus dat voor de Koning geen regeling hoeft
te worden getroffen, omdat uit zijn positie in het staatsbestel al volgt dat hij niel vcrplicht kan worden te getuigen. Aan de andere kant hoeft hem dat ook niet vcrbodcn
te worden; indien de Koning dat wenst. mag hij een verklaring atleggen. In de literatuur vindt dit in de jaren daarna bevestiging in de gezaghebbcnde handboeken."^
Bij de al genoemde wijziging van art. 226 Sv in 1981 Staat dit de wetgever
niet meer helder voor ogen. De bedoeling van de wijziging is om het beperken van de
getuigplicht te relateren aan de risico's die het afleggen van een verklaring voor het
Koningschap en de belangen van de Staat met zieh kan breiigen. Danrom wordt de
kring van personen van dit artikel teruggebracht tot de Koning. de troonopvolgcr""\
hun echtgenoten en de regent.""'' Daarbij werd echter over het hoofd gezien dat de
Koning zelf volgens de heersende opvattingen toch al niet als getuige kon worden
gehoord. Een wijziging van opvatting kan aan de wetgever niet worden toegeschrcven, omdat uit de tekst van de memorie van toelichting blijkt dat de wetgever de zinsnede "de leden van het koninklijk huis" uit het bestaande artikel, waaronder blijkens de hiervoor geciteerde toelichting - de Koning juist niet viel, was gaan relateren aan art. I van het kort daarvoor ingediende wetsontwerp Wet lidmaatschap Koninlijk Huis'"', dat de Koning weer wel tot het Koninklijk Huis rekende.
In de strafrechtelijke literatuur wordt deze switch niet opgemerkt. Daar verliest men zieh hoofdzakelijk in schijndebatjes over de ministerieie verantwoordelijkheid.'n-t* Curieus is dat het Handboek van het Nederlandse staatsrecht/Van der Pot op
dit punt wordt aangepast, want de 13de en de 14de druk herhalen letterlijk de tekst
van de hiervoor aangehaalde lOde druk, maar laten precies het zinnetje dat over de
getuigplicht gaat, vervallen.""''

'*" C.W. van der Pol. //anc/fro«.'* van «c/ Afa/cr/am/w .t/aattrecAf. bewerkt door A.M. IX>nncr. lüde druk,
Zwolle 1977, p. 228: "Evenmin bestaat voor hem getuigenisdwang"; R.P. Cleveringa, Afr. »f van Äw.fJem'.t vt-rWur/nj? van «e/ NeJtr/anJ.« HWAoe* von Äurfjer/i)'*? Äi'cn/.m>r</t'rm«. deel I, 4dc druk. Zwolle
1972. p. 191 bovenaan.
Want die is maar een harlslag van het Koningschap verwijdcrd!
"^ A'amersfuWen / / 1979-1980. 16302, nr. 3 (MvT), m.n. p. 8. 10 en II..
j°" AfaimrtfuMt-n // 1978-1979. 15673. nr. 2.
""* CORSTENS 2002. p. 138. kiest als schijntegenstandcr de hiervoor gecilccrdc MvT op bei ORO, aan
wie de opvatting wordt toegeschreven dal bij vrijwillig verschijnen de ministerieie veranlwoordelijkhcid
niet zou gelden. In de MvT wordt over de ministcrieic veranlwoordclijkheid echter in hel geheel niet gcsproken. Kennelijk in diens kielzog worden over dit onderwerp ook opmerkingen gemaakt in T&C. art.
226. p. 638, en D. Gart, Melai-Groenhuiisen e.a.. //er werfcoe* von j/ro/vor«fer/n>f, knbladige. art. 226.
a m . I.
'*** WtBKftoe* van Äe» ^erfcr/andlfc «aafjrccfa/fan rfer />or. I3de druk, Zwolle 1995, p. 363-363;
*<** von ne/ ,Vea!er/a/id!re i/aarjrecni/Kan tfer /><>/. 14de druk. Deventer 2001. p. 421.
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Het komt me voor dat de oorspronkelijke opvatting de meest houdbare is. De
wetgevcr is kennelijk de mening toegedaan dat de bijzondere positie van de Koning
implicecrt dat hem door andere Staatsorganen geen plichten kunnen worden opgelegd
en dat daarom voor hem geen uitdrukkelijke uitzonderingen hoeven te worden gemaakt. Of dit nu moet worden gebaseerd op de belangen van de Staat, de positie van
de Koning in het staatsbestel of diens onschendbaarheid kan hier in het midden blijven. Voor andere personen - bijvoorbeeld (andere) leden van het Koninklijk Huis geldt dit volgens de wetgever intussen niet, zoals wordt onderstreept door het feit dat
al in 1838 voor hen een uitdrukkelijke regeling werd getroffen.
Voor civiele zaken geldt derhalve dat, nu een uitdrukkelijke regeling ontbreekt, ieder ander dan de Koning verplicht is om te getuigen.'"" De Koning zelf
heeft die plicht niet, maar kan uiteraard wel vrijwillig verschijnen. Indien hij dan
enige vraag niet wenst te beantwoorden, kan hij daartoe niet op enige manier verplicht worden. Wat de Koning ook doet (wel of niet verschijnen) en welke verklaring
hij ook atlegt, het valt altijd onder de ministeriele verantwoordelijkheid, maar dat is
een Staatsrechte!ijk problecm dat het bestek van deze Studie te buiten gaat.
Van een evenwichtige. doordachtc regeling kan intussen niet worden gesproken. Als de belangen van de Staat of het Koningschap in het geding kunnen zijn bij
het alleggen van een getuigenverklaring in een strafzaak, dan geldt dat ook voor civiele zakcii, vooral als wordt bedacht dat letterlijk iedere strafzaak kan leiden tot of
een rol kan speien in civiele procedures. Daaruit zou volgen dat de regeling van art.
226 Sv ook buiten het strafprocesrecht zou mocten gelden. Tijdens de parlementaire
behandeling zijn evenwel geen opmerkingen in die richting gemaakt. Omdat op de
getuigplicht slechts bij formele wet een uitzondering kan worden gemaakt, zijn er
daardoor te weinig aanknopingspunten om voor civiele zaken een aan het strafprocesrecht te ontlenen regel te laten gelden.

3.6 Het Happy Familyverschoningsrecht
Zoals opgemerkt aan het begin van hoofdstuk 3 heeft de hoge raad voor het
eerst in het Happy Familyarrest aangenomen dat een analyse van de maatschappelijke funetie die iemand vervult ertoe kan leiden dat aan die persoon het verschoningsrecht moet worden toegekend. In het Vertrouwensartsarrest heeft de hoge raad de
criteria daarvoor uitgewerkt. Daarbij wordt ongelukkig genoeg het woord 'beroep'
gebruikt, wat begripsverwarring (het professionele verschoningsrecht heeft juist betrekking op beroepen) en misverstanden in de hand werkt. Het lijkt daarom beter het
op het in het Happy Familyarrest gebruikte begrip 'funetie' te houden, ook al is de
grens tussen beroep en funetie natuurlijk een vloeiende. Omdat velen de term 'functioned verschoningsrecht' als synoniem gebruiken voor 'professioneel verschoningsrecht' leck het aangewezen om een aparte term in te voeren, waarvoor het genoemde
arrest gekozen is.

Blijkcns van het kantoor van de lundsadvoeaat verkregen intbrmatie zijn er twee ongepubliceerde
uitspraken waarin do rechter als /ijn oordeel uitspreekt dat de Koning in civiele zaken geen geluigplid*
heert. te weten Mot''s-liravenhage I» maart 1>W8. rolnr. %/1238. en Rb 's-Gravenhage 27 januari 1999.
tvlnr. «)l S : i 4 . Dat strookl dus met de hier bereikte conclusie.
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5.6. / Cr/feria en gromfc/qg
De gevallen waarvan hier sprake is omschrijft de hoge raad uldus:
Klaarblijkelijk en terecht heeft het Hof tot uitgangspunt genomen dat, gegeven het gewicht van de belangen die gemoeid zijn met de waarhcidsvmding in rechte, bi| stilzwijgen van de wet een functionele geheimhoudmgsplitht en een daarop te busercn
verschoningsrecht uitsluitend kunnen worden aanvaard indien en voor /over moet
worden aangenomen: (T) dat met het elTectiel kunnen uitoefcnen van het desbetreft'ende beroep zwaarwegende maatschappelijke belangen /ijn gemoeid; (2 ) dat de gerede mogelijkheid bestaat dat /onder het aanvaardcn van de desbetretVeiule
geheimhoudingsplicht en het daarop te baseren verschoningsrechi de/.e laalsie belangen aanmerkelijk zouden kunnen worden gesehaad en (.1") dat voor dit lautste de belangen die gemoeid zijn met de waarheidsvinding in rechte, moeten wijken.
De hoge raad voegt hier nog aan toe dat de beoordeling />» <//>.V//WM moet
plaatsvinden. Het gaat dus niet om een afweging van de belangen in het individuele
geval, maar om een afweging die opgaat voor de desbetreffende funclie in het ulgemeen. Toekenning van het verschoningsrecht bctekent dan ook dat de rechter niet in
het concrete geval mag nagaan of niet toch gelet op het belang van de waarheidsvinding in de bewuste zaak een verklaring moet worden afgelegd. De aan te loggen
maatstaf houdt tevens in dat de rechter zelfstandig de beoordeling dient uit te vocrcn;
de opvattingen in het veld kunnen niet doorslaggevend zijn.'"^'
In het bewuste arrest verenigde de hoge raad zieh met het oordeel dat de vertrouwensarts van het Bureau Vertrouwensartsen het verschoningsrecht toekomt voor
zover het gaat om de identiteit van niet-professionele melders.""" Dat is beperkter
dan het verschoningsrecht dat eerder in de lagere rechtspraak aan een patit'ntenvertrouwenspersoon was toegekend. want dat gold alles wat deze persoon was toevertrouwd.'"*' Dat is niets om gelukkig mee te zijn en betekent in feite dat de/.e bureaus dringend hun naam moeten veranderen. Wie een vertrouwensarts benadert kan
immers niet op vertrouwelijkheid rekenen en zal onder omstandigheden met lede
ogen moeten toezien dat de inhoud van het gesprek goedschiks of kwaadschiks bij
justitie belandt.
Hoe de criteria in het geval van de vertrouwensarts overigens zijn tocgepast
wordt uit het arrest niet duidelijk, want de hoge raad gaat daar verder niet op in en
het hof kende de criteria nog niet, zodat daaraan ook niets te ontlenen valt. De criteria
van het Vertrouwensartsarrest komen verder aan de orde in Hof Arnhcm 1 Oktober
2002, #./ 2003, 365. Het Hof kwam tot de slotsom dat de gemeentesecretaris niet
onder het Happy Family-verschoningsrecht valt, omdat het met zijn zwijgen gcdiende belang - de vrije gedachtenwisseling op de vergaderingen van het college van
Dat aan de gewoonte een geheimhoudingsplicht kan worden ontleend, zoals VAN DER DOES 1941,
jK 321. beplcit. kan dus niet worden onderschreven.
' Met niet-professionele melders doelt de MR op personcn die niet /elf al hct profcssionclc vcr>choningsrecht hebben (r.o. 3.2.2 tweede gedachtestreepje). De restrictie wil dus niet zeggen dat over dc identi•eit van professionele melders wel verilaard moet worden, maar dat in die gevallen gelet op bet afgclcide
Jjerschoningsrecht sowieso geen verklaring hoeft te worden afgelegd
Rb VGravenhage 18 november 1991. A7 1993. 252

275

VERSCHONINGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIV1ELE ZAKEN

B&W - niet echt aan de orde is en al zeker niet dat dat zwaarder weegt dan de waarheidsvinding in rechte. Die uitspraak valt te billijken en past de criteria in ieder geval
op een correcte wijze toe. Dat is niet het geval met Rb 's-Hertogenbosch 19 april
2002, A7 2002, 434, waarin de rechtbank tot de slotsom kwam dat aan een gezondheidspsychologe niet het verschoningsrecht toekwam. Het punt is niet zozeer dat de
rechtbank - hoewel dat ook al moeilijk te volgen is - de waarheidsvinding in rechte
zwaarder liet wegen dan het "voorkömen van panieksuicides, taxatie van de weloverwogenheid van de doodswens, de wüsbekwaamheid en mogelijke altematieven",
maar dat dit werd afgewogen tegen het vervolgingsbelang in zaken op het terrein van
euthanasie en hulp bij zelfdoding. Daarmee vond een belangenafweging in concreto
plaats - waartoe ook het vcrvolgingsbelang in een bepaalde categorie zaken moet
worden gcrekend - en dat is juist niet de bedoeling.
In de geciteerde overweging verdienen de woorden "bij stilzwijgen van de
wet" nog bijzondere aandacht. De vraag is immers waarop de hoge raad deze restcategorie fundeert. Daarvoor komen in aanmerking het professionele verschoningsrecht
ex art. 165 lid 2 sub b Rv en art. 218 Sv, maar ook het in Nederland algemeen geldende rechtsbeginsel van het Notaris-Maasarrest"'^ en eventueel een grondslag sui
generis. Dat is een vraag die in het civiele recht niet van groot belang zal zijn. maar
in het strafrecht verstrekkende gevolgcn kan hebben. De beperkingen op strafvorderlijke bevoegdheden of uitzonderingen strafvorderlijke plichten zijn door de wetgever
immers steeds gekoppeld aan het verschoningsrecht van art. 218 Sv.'"^ Indien het in
deze paragraaf bedoelde verschoningsrecht is gebaseerd op dat artikel, dan betekent
dat bijvoorbeeld bij vertrouwensartsen geen doorzoeking kan worden gedaan wanneer die doorzoeking in verband Staat met het hun toekomende verschoningsrecht.
De geciteerde woorden lijken evenwel aan te geven dat het volgens de hoge
raad om een buitenwettelijk verschoningsrecht gaat. Voor het leggen van een verband met de strafvordering kan dus niet rechtstreeks aansluiting worden gezocht bij
de bestaande wetstekst. De vraag wat hiervan de gevolgen zijn, valt het bestek van
deze Studie.
3.(5.2 G<'Vfl//t7»
Interessant is om na te gaan welke gevallen nog meer onder het Happy Familyverschoningsrecht gebracht zouden kunnen worden. Het geval van de vertrouwensarts leert dat het om een zeer speeifiek verschoningsrecht kan gaan. De gevallen
waarin iemand volgens de wet in een noodsituatie de bevoegdheden mag uitoefenen
die normaal gesproken alleen aan de vertrouwensberoepen toekomen, kunnen naar
mijn mening daartoe worden gerekend. Hiervoor kwam al de Noodwet geneeskundigen aan de orde, maar in dat geval kon het verschoningsrecht nog op de wetstekst
worden gebaseerd. Hier valt te denken aan bepalingen als art. 4:101 en 102 BW, die
aangeven wanneer een testament (tegenwoordig: uiterste wil) ten overstaan van een
ander dan de notaris kan worden gemaakt. Of de biecht afgenomen door een onbe-

|"^ 1 IK I maart 1^85. NJ 1<*86, 173 (Notaris Maas).
IHM
Voor ecu o\ erzieht zie SPRONKliN & KERNHOUT 2003, art. 218, aant. 18.
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voegde op het moment van sterven, maar daar regelt de wet niets over en dan ligt het
alweer iets moeilijker.
In deze sleutel kan ook worden gekeken naar de kwestie van de getuigen bij
notanele akten. Wanneer deze zijn voorgeschreven of ingeschakeld. vervullen dezen
een zelfstandige rol en hebben zij hun eigen verantwoordelijkheid.""* Indien hct gaat
om medewerkers van het notariskantoor (wel de gebniikelijke gang van zakcn. maar
niet noodzakelijk altijd zo), hebben zij uit dien hoofde al het verschoningsrecht, maar
anders is hun positie onduidelijk. Tijdens de NJV-vergadcring van 1905 werd al opgemerkt dat het "van het hoogste belang" was dat de wetgever een regeling zou tretfen,"" maar die is er ook niet gekomen bij de grote wijziging van dc Wet op het
notarisambt in 1999. Het probleem is toen niet eens gesignaleerd en het is ook in de
literatuur niet opgemerkt. Met de criteria van het Vertrouwensartsarrest is snel duidclijk welke kam het op moet. Als er getuigen zijn bij een akte. dan vervullen zij een
essentiele functie doordat de akte authenticiteit mist als er iets verkccrd gaat.'"™
Daarmee komen zij op een lijn te staan met de notaris, en is de gevolgtrekking onvermijdelijk dat hun zwijgen zwaarder moet wegen dan de waarheidsvinding in rechte. Dat ligt ook voor de hand, want waarover een notaris niet hocft te verklären mag
toch niet längs andere weg toch naar buiten worden gebracht. [)c grcns van hun verschoningsrecht valt dan ook samen met de grens van het verschoningsrecht van de
notaris in het concrete geval van de bewuste akte.
Een ander voorbeeld kan worden gevonden in de taak van dc deken van de
Orde van Advocaten, aan hem opgedragen in art. 46c lid 2 Advocatenwet. Hen klacht
tegen een advoeaat moet bij de deken worden ingediend, waama deze een onderzock
moet instellen. Het ligt voor de hand dat de aan klager en de betrokken advoeaat in
het kader van dat onderzoek te vragen informatie snel van (zeer) vertrouwelijke aard
zal zijn. Beiden zullen dus hun medewerking aan het onderzoek pas ten voile kunnen
of willen geven wanneer zij erop kunnen vertrouwen, dat de aan de deken te verstrekken informatie vertrouwelijk blijft. Aan de eerste twee criteria van het Vertrouwensartsarrest is daarmee voldaan. Over het derde criterium kan mijns inziens ook
geen verschil van mening bestaan. Wanneer het algemeen belang het verschoningsrecht voor de advocatuur met zieh brengt. dan weegt datzelfde algemeen belang bij
het adequaat functioneren van de tuchtrechtspraak - waardoor immers misbruik van
dat verschoningsrecht kan worden verholpen en voorkomen - ipso facto ook zwaarder dan de waarheidsvinding in rechte. De deken zal dus niet gedwongen kunnen
worden om in rechte een verklaring af te leggen over zijn bevindingen tijdens hct
hier bedoelde onderzoek.

3.7 Het incidentele verschoningsrecht
Wie soms hoofdschuddend kennis neemt van de verschoningsrechtelijke beslissingen van de hoge raad en vindt dat vele beroepsgroepen ten onrechte zijn uitge-

** Hierover uitgebreid J.C.H. Melis. B.C.M. Waaijer (bew >. De w</araw«r/. 7de druk. Deventer 2003. p.
133 e.v.
£" Handelingen NJV 1905. p. 135.
An. 39 lid 5 Wet op het Notarisambt.
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sloten van het professionele verschoningsrecht, kan nu eindelijk zijn hart ophalen. Er
is nog cen middel tegen alle kwalen, te weten de bevoegdheid van de verhörende
rechter om - eventueel na interventie van een partij die daarbij belang heeft - te voorkomen dat een vraag wordt beantwoord of zelfs gesteld. De bevoegdheid is opgenomen in art. 179 lid 2 eerste zin Rv, luidende:
Partijen en hun raadslieden kunnen aan de getuigen vragen stellen, behoudens de bevucgdheid van de rechter om le beletten dat aan een bepaalde vraag gevolg wordt gegcven.
Als deze bevoegdheid wordt gebruikt om de getuige te ontheffen van de verplichting om op cen vraag te antwoorden omdat dit antwoord niet aan de openbaarheid hocft of mag worden prijsgegeven, functioneert het uitoefenen van deze
bevoegdheid op dezclfde wijze als het verschoningsrecht. Daarom wordt dit hier het
'incidcntelc verschoningsrecht' genoemd."*"
In het Wetboek van Strafvordering van 1838 was in art. 185 lid 5 al een dergclijke bevoegdheid aan de rechter toegekend'"^, maar in civiele zaken heeft het heel
wat lunger gcduurd voordat deze in de wet werd opgenomen. Het feit dat het getuigenverhoor door de rechter wcrd afgenomen was voor de civiele wetgever kennelijk
aanleiding om aan te nemen dat er op dit punt niets mis kort gaan. Bij de wijziging
van het bcwijsrccht in 1988 wcrd ook aan partijen en hun advocaten de bevoegdheid
gegeven aan de getuige vragen te stellen. In art. 201 Rv (oud) werd toen tevens de
mogelijkheid opgenomen de beantwoording van bepaalde vragen te voorkomen. Dal
gebeurdc ecu beetje stiekem, want die bevoegdheid dook opeens op bij nota van wijzigingen'""' en werd niet toegelicht.""'"
In strikte zin gaat het om een met het oog op de orde van de zitting gegeven
bevoegdheid die de strekking heeft te voorkomen dat aan de getuige irrelevante, suggestievc, beledigende vragen of strikvragen worden gesteld. De vraag is of een dergelijke bevoegdheid expliciet in de wet moet worden opgenomen en niet als
van/.elfsprekend gegeven is met de taak van de rechter de zitting te leiden."*' Met
name in strafzaken is die bevoegdheid al in een vroeg stadium gebruikt om getuigen
de gelegenlieid te geven informatie achter te houden indien dat gerechtvaardigd werd
geacht."*"* Op een gegeven moment werd het ook de door de hoge raad aanbevolen
'•** Wat ids preciezer is clan de voor hot eerst door AG Biegman-Hartogh in haar conclusie bij HR 22 juli
1986. .V./ I486. 82.1. geintroduceerde term 'incidentcel zwijgrecht". Ook de term "pseudoverschoningsrechl" (A(i l.cijten in zijn conclusie bij MR 28 juni 1983. A7 1983. 798 en ,\7 1984. 274) is
minder £elukkig. mi hel uiteindelijk - zic verderop in deze paragraaf - gaat om een de getuige toekomend
recht (en niet ecu pseudo-recht) om een bepaalde vraag niet le beantwoorden.

"*"Nute\inden in art. 293 Sv.
"*' Ki/»n';\v/M/Mi7i // 10377, nr. 9, p. 3.
"*- K.imtr.vmMrH // 10377. nr. 7 (MvA), p. 24.
I*' Wat ten grondslag lijkt te liggen aan de opmerking van l.eijten in zijn conclusie (par. 7 ad b) bij HR M
juni 1985. ,\./ 1986, 175. te weten dat de bevoegdheden van een RC in een civiele zaak niet onderdoen
voor die van art 293 Sv.
"*" IV eerste melding daarvan is te vinden in M. Poppers, Verdedigingsrecht". tf' 7919. p. 3 (1903). die
verhaalt van een reehtbankpresident die ingreep under het uitspreken van de vvoorden "Dat is het geheim
der politic". In cen moord/aak van rond 1930. waarin een rechercheur van politic woigerde de idenliteit
van zijn tipgevers bekend le maken. besliste het hot onder meer: 'Weigert dat de getuige die vraag zal
worden gesteld'. wat werd gcmtcrpreteerd als toepassing van de bevoegdheid te beletten dat een vraag
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uirweg in gevallcn waarin geen beroep op het profcssionele verschoningsrecht kon
worden gedaan. "*~ In het voetspoor daarvan werd aangenomen dat dit ook voor civiele zaken gold'"**, wat inmiddels door de praktijk is bevestigd.
De overeenkomst met de andere grondslagen van het verschoningsrecht is. dat
de rechter niet ambtshalve kan beslissen dat op een overigens toelaalbare vraag niet
hoeft te worden geantwoord. De getuige alleen kan beoordelen of het verschallen van
de informatie geoorloofd is en zal wanneer dat niet zo is de rechter moeten vragen
hem toe te staan de vraag niet te beantwoorden. De rechter heeft immers niet de bevoegdheid om regulier bevvijs buiten de procedure te houden.
Een tweede punt van overeenkomst is dat het werkelijk gaat om een aan de
getuige toekomend recht. De door de rechter te nemen beslissing is dus geen ordemaalregel. maar een incidentele beslissing met dezelfdc procesrechtelijke gevolgcn
als een beslissing op een beroep op het verschoningsrecht op een van de andere
grondslagen. In samenhang met het volgende punt is de wijze waarop met dat recht
wordt omgegaan grotendeels aan de controle van de cassatierechter onttrokken.
Het meest in het oog springende verschil is dat het bij het incidentele verschoningsrecht «////</ gaat om een afweging tussen enerzijds de door de getuige ingeroepen belangen en anderzijds de in concreto met de waarheidsvinding in rechte
gemoeide belangen. Dat is wezenlijk anders dan bij de hiervoor behandcldcn grondslagen van het verschoningsrecht. waarbij een afweging van belangen steeds was
uitgesloten. In de hier gekozen systematiek is dit overigens in zekere zin een ,v<7//i////7///i£ />w/;/it'cv, omdat de gevallen waarin door de hoge raad wordt aangegeven
dat een belangenafweging dient plaats te vinden, door mij bij het incidentele verschoningsrecht zijn ondergebracht.""^ Terminologisch sluit het een en ander natuurlijk goed bij elkaar aan. omdat de afweging van belangen met /.ich brengt dat de
uitspraak nauwelijks betekenis heeft buiten het concrete geval.
Bij de bepaling van die belangen zal de rechter zieh in eerste instantie mocten
orienteren op de voor het beroep op het incidenteel verschoningsrecht aangevocrde
gronden. Indien het daarbij gaat om een geheimhoudingsplicht, zal in ieder geval
moeten worden nagegaan met het oog op welke belangen die plicht tot geheimhouding is opgelegd. Vervolgens zullen alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen, waaronder aard en inhoud van de vraag, de aan de
wordt beantwoord. Die overigens niet gepubliceerde beslissing leiddc tot een uitgebreid debat in dc literatuur. met name over de wcnsclijkheid van ccn verschoningsrecht voor politieambtcnarcn. Zie A. Tak. "Met
vcrschooningsrccht als getuige van politieambtenaren'. W 1225V, p I; Iliomson. "Met vcrschooningsrcchl
als getuige van politieambtenaren'. W 12268. p. 4; B.M. Taverne, Hcl berocpsgehcim van dc I'olilie'.
A7S 1931, p. 233-242; J. Frttnkel. Met beroepsgeheim bij de Politic". AVfl 1931. p. 276; I-:. Polak. ' l i d
beroepsgeheim der politie". AWß 1931. p. 442-443; W.I. G M. Bosch van Oud-Amcliswccrd. /w//xp//c/tf
en rHi/jrm/H. /„ Art /,//r«m/f/- van <fc /wj/rtit- (diss. Utrecht). Utrecht 1935 (BOSCH VAN OIJI>AMELISWEERD 1935).
"*' HR 17 maart 1981. /V7 1981. 382. ten aanzicn van een opsporingsambtenaar; HR 10 januari 1984. AW
1984, 722. ten aanzien van dc sociologisch onderzoeker, die onderzoek had gedaan bij twee polilickorpsen
onder garantic van anonimiteit.
"** Noot JBMV. par. 2. bij HR 23 november 1990. AW 1991. 761; WLH in zijn noot bij HR 22 juli 1986.
AW 1986. 823. vond dit overigens een onjuistc ontwikkeling.
Zo wordt in HR 22 juli 1986. jVV 1986. 823. in verband met die belangenafweging gesproken van "een
wnchoningsrecht van meer beperkte aard". en in HR 22 decembcr 1989. AW 1990. 779 (r.o 3 2 v<x>r•*«s«e alinea) zelfs van een "verschoningsrecht" tout court. Over een eventuele procesrechtclijke grond»J»g van zo'n verschoningsrecht laat de HR zieh niet uit.
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bcwijsopdracht c.q. de zaak verbonden belangen en de gevolgen van het afwijzen van
het verschoningsrecht voor de getuige of derden. Voor de daaraan verbonden weging
kan aansluiting worden gezocht in de hierna te bespreken gevallen die in de jurisprudentie aan de orde zijn geweest. Zoals bij iedere belangenafweging zullen de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit daarbij een rol moeten speien door na te
gaan of de gezochte informatie ook längs andere weg kan worden verkregen en of de
waarhcidsvinding in het concrete geval wel de aantasting van de door de getuige
aangevoerde belangen rechtvaardigt. Een prognose omtrent de mogelijkheid om een
bepaalde omstandigheid te bewijzen hoort bij de beoordeling geen rol te speien."**

i. 7.
Het al dan niet toekennen van het verschoningsrecht aan ./OM/TM/W/CT? heeft
vanat de inwerkingtrcding van het Wetboek van Strafvordering onafgebroken in de
belangstclling gestaan, vermoedelijk niet in de laatste plaats door de vastberadenheid
van de vertcgenwoordigers van deze beroepsgroep, blijkend uit het feit dat ook de
ingrijpendstc dwangmiddclen hen niet of nauwelijks af wisten te brengen van hun
weigering sommige vragen te beantwoorden."*'* De hoge raad onthield de journalist
niettemin het verschoningsrecht.""" Toen de wetgever op het punt stond om hierin
verandering te brengen cn er al een wetsontwerp bij de kamer lag'"", besliste het
I'ÜIRM dat gclet op het belang van de vrije nieuwsgaring voor de door art. 10 EVRM
beschermde grondrechten een journalist alleen gedwongen mag worden zijn brennen
prijs te geven indien er een onlooehenbaar publiek belang mee is gemoeid en de
daaruit voortvloeiende beperking noodzakelijk is in een demoeratische samenleving.""" De hoge raad nam dit over door over te stappen van een 'nee, tenzij'- naar
een 'ja, tenzij'-regel: een journalist hoeft vragen die tot het bekend worden van zijn
bron zouden kunnen leiden, niet te beantwoorden, tenzij de rechter van oordeel is
dat in de bijzondere omstandigheden van het gegeven geval openbaring van die bron in
een demoeratische satnenleving noodzakelijk is met het oog op een of meer van de in
het tweede lid van [art. 10 KVRM] bedoelde (...) belangen.""'
Na het omgaan van de hoge raad heeft de wetgever het erbij laten zitten, zodat
het journalistiek verschoningsrecht jurisprudentierecht is geworden. Dat is jammer,
want voor een onderwerp van een dergelijk maatschappelijk belang zou vanuit het

'"*• In een strafzaak n.a.v. de toepassing van art. 288 Sv (oud) uitgemaakt in HR 28 juni 1983, A7 1983,
798 en AV 1984. 274.
"*" In par. 2.2 is een aantal gevallen uit de I9e eeuw beschreven.
'"" Voor het laatsl HR 11 novembcr 1977. A7 1978, 379 (Hoogendijk). waarin de deur wel op een kiertje
wcrd ge/et met de 'nee. lenzij'-tbrmule.
'"" Wetsvoorstcl tot invoering van een ioumalistiek privilege. Kamerjru/tten // 1992/93, 23 133.
'•'• KHRM 27 maart 1996. \'./ 1996. 577 (Cioodwin).
' HR 10 mei 1996. .V./ 1996. 578. Hiermee was alle daaraan voorafgaande jurisprudentie en omvangrijke
literatmir achterhaald. IXve komen in dit werk daarom alleen aan de orde voor zover het een en ander in
verband met de andere aspecten van het verschoningsrecht van belang is.
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recht toch meer houvast geboden moeten worden.'™ Veel West-Europese landen
hebben de materie dan ook in dc wet geregeld."^
De genoemde beslissing is in strafzaken later doorgetrokken naar de vraag of
Journalisten ook gedwongen kunnen worden tot uitlevering van door hen verzameld
(beeld)materiaal.""' Dat betekent dat naast de vragen naar de bronnen ook vrugen in
verband met dat (beeld)materiaal niet zonder meer hoeven te worden beantwoord.
Dogmatisch gezien heeft deze uitspraak overigens geen gevolgen voor de hier gebruikte classificatie. De bewuste beslissing werd niet gegeven omdat art. 98 lid 1 Sv
daartoe noopte (in welk geval de journalist zou zijn ondergebracht bij de personen
bedoeld in art. 218 Sv, dus bij de professioneel verschoningsgerechtigden), maar op
grond van art. 10 lid 2 EVRM.
Procesrechtelijk heeft de 'ja, tenzij'-benadering nog het bclangrijkc gevolg,
dat de redenen waarom de journalist geen beroep op het verschoningsrecht zou toekomen (als het gaat om zijn bronnen of verzameld maleriaal) door dcgene die vindt
dat de getuige een verklaring moet afleggen moeten worden gesteld en uanncmclijk
gemaakt. De journalist kan dus in eerste instantie volstaan met het inroepen van het
verschoningsrecht en zal hooguit in reactie op het gestelde aan hoeven te geven
waarom dat beroep niettemin stand houdt. Wanneer uit het dossier zelf al blijkt dat dc
journalist ten onrechte een beroep doet op het incidentele verschoningsrecht, dan /.aI
de rechter dat m.i. ook ambtshalve mögen passeren.""
Bij een belangenafweging gaat het altijd om proportionaliteit en subsidiaritcit.
In strafzaken zal daarom bij de te verrichten belangenafweging snel de ernst van de
verdenking worden betrokken. Het is evenwel niet zo dat alleen bij ernstige strafbare
feiten aan de journalist het verschoningsrecht mag worden onthouden. want dat kan
ook bij minder ernstige feiten het geval zijn indien längs andere weg geen bewijs
verkregen kan worden (subsidairiteit).'"™ In een geval waarin de journalist ontlastcnd

™" In het rapport van de Commissie Verschoningsrecht (commissie ingcstcld door het Ncderlands (icnootschap van Iloofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging van Journalisten om ondcr/ock Ic docn
naar de knclpunten die zieh voordoen in verband met bronbescherming en de inbcslagncming van joumalistiek matenaal) wordt deze conclusie niet getrokken. kennclijk omdat wordl gcvrccsd voor verslarring en
men mccnt dat de jurisprudentie wel recht zal docn aan de uitgangspuntcn van het (ioodwinarrest (p 25,
onderaan). Waar de hoge raad dit vertrouwen aan heeft te danken, is mij niet duidclijk. loch zeker nicl aan
de baanbrekende benadering van het joumalisiick verschoningsrecht. M.S. (iroenhuijsen & (i. Knigge
(red), Dwunjjm/t/c/f/fn <.'/) Äec/i/.vm/<A/t7cn. TXvt/i- mfi'r/mra/yw/ «m/<."rroi'ity»r»/i'c7 .S/ry/vi/rt/c-nnjf .'WH/.
Deventer 2002. p. 581, optcert weer wel voor nadere wetgeving.
"" Zic bijläge B. Het gaat met name om: art. 172 Retsplejeloven (Denemarken); art. 383 lid I sub 5 ZPO
(Duitsland); art. 24 lid 2 en 3 Oikeudenkäymiskaari (Finland); art. 249 Codice di Procedure Civile jo art.
200 lid 3 Codice di Procedure Pcnale (Italia); art. 209a Tvistcmalsloven (Noorwegen); hl'dM 36, art. 5
Rategangsbalk, in samenhang met de Wet op de Persvrijheid en de Wet op de Vrijhcid van Mcningjuiling
(Zweden). In Frankrijk is alleen een recht op bronbeschcrming in slralzaken in dc wet gercgeld (art 109.
tweede zin. Code dc Procedure Penale: "Tout journaliste. cntendu commc temoin sur des information«
recucillies dans l'exercice de son activite. est libre de ne pas en reveler I'origine").
'""* Rb Amsterdam 29 decembcr 1998, .V/iw.d>rit/ S/ra/rec/i/ 1999. 13; HR 9 novembcr 1999. M/ 2(XX).
461 Volgens F. Kuitenbrouwer. • Beroepsgeheimen. verschoningsrechten en mensenrechten: de journalist". .V/CM-Su/ferm 2001. p. 549. zou de HR hebben beslist dat cr in deze gevallen juist geen joumalistiek
verschoningsrecht bestaat. maar dat oordeel valt niet te vercnigen met de bewoordingen van net arrest.
I*" Zie par. 4.2. slot.
HR 9 november 1999, JV/ 2000. 461. E. Prakken. Justitiilc versus joumalistieke waarheidsvinding',
WB 2004. p. 622. vreest dat in een geval als dit de proportionaliteitstoets niet meer aan de orde komt In
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kon verklaren Met de rechter de hoogte van de in eerste aanleg opgelegde straffen en
de op het spel staande integriteit van justitie en politie de doorslag geven (proportionaliteit).'"^
De Europese jurisprudentie lijkt tamelijk streng te zijn. Na een massieve huiszoeking op zoek naar een justitieel 'lek' bij de pers door 160 politieambtenaren (proportionaliteit) in een geval waarin niet duidelijk was gemaakt waarom het inzetten
van dergelijke middelen bij justitie zelf niet het gewenste resultaat zou hebben opgeleverd (subsidiariteit) concludeerde het EHRM tot schending van art. 10 EVRM.'°*°
Dat lag volledig in de lijn van een eerder arrest, waarin het enkele feit dat na een publicatie over een veroordeling van een minister wegens belastingontduiking bij het
zoeken naar degene die zijn ambtsgeheim zou hebben geschonden een huiszoeking
plaatsvond, al voldocndc was om een schending aan te nemen (proportional iteit)."""
In civielc zaken ligt het uit de aard der zaak anders, maar ook daar wordt primair gekeken naar de vordcring waar het in de bewuste zaak om gaat. Het belang de
naam van een "lek" tc verneinen vond de hoge raad dan ook niet opwegen tegen het
belang van bronbescherming in een geval waarin schadevergoeding moest worden
gevraagd die ook al elders kon worden verkregen (subsidiariteit) en het overigens
slechts ging om een verbod voor de toekomst. "'*'
i. 7.2 G't'A<.'/m/K>M</i>!#.¥/7/(t7f/?n zom/tr vtT.vc
Men wcttelijkc uehcimhoudinusplieht waaraan Been verschoningsrecht verbonden is kan niettemin met zieh brengen dat sommige vragen belet moeten worden
gelet op de door die geheimhoudingsplicht te beschermen belangen. Die moeten dan
worden afgewogen tegen het belang van de waarheidsvinding, waarbij alle omstandigheden van het geval een rol kunnen speien. Alle in par. 3.5 genoemde geheimhoudingsplichten en alle aan ambt of beroep verbonden geheimhoudingsplichten
waaraan geen professioneel verschoningsrecht verbonden is, komen hiervoor in aanmerking. In de gepubliceerde rechtspraak is op deze basis een beslissing gegeven
over de implicaties van art. 98-98/» Sr (verbod op schending van staatsgeheimen)'"",
de geheimhoudingsplicht van medewerkers van De Nederlandsche Bank"**, art. 31
Wet toezicht effectenverkeer 1995""" en art. 64 Wet toezicht kredietwezen 1992.'"*'
i. 7.
Met name in strafzaken komt het geregeld voor dat bij de ondervraging van
opsporingsambtenaren onderwerpen aan de orde worden gesteld die zouden kunnen
civiele zaken /ou dat in ieder geval onjuist zijn gelet op de verdragsrechtelijke achtergrond van het journalistiekc vcrschoningsrecht.
""* I lot' Amsterdam 28 September 2000. Meinvsfcne/'S/ru/reW» 2000 198
"*" KHRM 15 juli 2003. E7/ÄC 2003. 76 (Ernst).
'"*' KHRM 25 lebruari 2003. EHÄf 2003. 36 (Roemcn en Schmit)
"*• HR 10 inei 199ft. ,\7 |996. 578.
' " ' HR 22 ileeemher 1989, ,VJ 1990, 779.
""" HR I 3 april 1984. ,\7 1986. 822 en HR 22 juli 1986, At/ 1986 823
"• HR 4 jamiari 2000. V./ 2000. 537.
'"*" Rb Amsterdam 5 Oktober 2000, Ay 2001, 530.

282

Hoofdstuk 3

nopen tot het prijsgeven van informatie die ten nadele zou kunnen strekken van het
functioneren van het opsporingsapparaat of die de veiligheid van derden zou kunnen
schaden. Alleen door gebruik te maken van art. 293 Sv (de pendant van art. 17*) lid 2
Rv) kan worden voorkomen dat die belangen worden geschaad. omdat deze amhtenaren geen verschoningsrecht hebben uit anderen hoot'de. IX' hoge raad heett expliciet
aangegeven dat op deze wijze te werk moet worden gegaan.'"* Of van die bevoegdheid gebruik moet worden gemaakt. hangt weer af van de omstandigheden van het
geval. Art. 293 Sv is aldus gebruikt om de beantwoording van \ ragen te Metten in
verband met werkzaamheden voor en contacten van de Binncnlandse Veilighcidsdienst"**, de identiteit van een informant of anonieme getuige'"** en de wijze waarop
het opsporingsonderzoek was verricht.'""" Controle door de cassatierechter in strafzaken is uit de aard der zaak slechts marginaal. De hoge raad kan beoordelen of de
door de lagere rechter ter onderbouwing van zijn beslissing ingeroepen belangen inderdaad bij de toepassing van art. 293 Sv in aanmerking kunnen worden genomen,
maar voor verdere toetsing is in cassatie geen plaats."*" lien tegen toepassing van art.
293 Sv ingediende klacht bij de Europese Commissie is niet-ontvankelijk verklaard,
omdat in dat geval uit het dossier niet bleek dat de Mette vragen ertoe deden.'"**" Het
is dus nog niet duidelijk of de ondcr art. 293 Sv gegroeide praktijk ook in Straatsburgse ogen genade vindt. De hoge raad daarentegen acht deze praktijk verdragsconform.
Hoewel het telkens ging om beslissingen in strafzaken kunnen deze richttinggevend zijn voor de in civiele zaken te nemen beslissing. De door dc opsporingsambtenaar ingeroepen belangen zullen doorgaans in civiele zaken eerder tot het
aannemen van het verschoningsrecht leiden dan in strafzaken. In strafzaken ligt bij
het gebruik van art. 293 Sv immers het gevaar op de loer dat overheidshandelen verborgen kan blijven en dit handelen daardoor oncontroleerbaar wordt. De rechter zal
daarom met behoedzaamheid van deze bevoegdheid gebruik moeten maken en met
name indien er aanwijzingen zijn van onrechtmatig handelen in de opsporingsfa.se
een beroep op opsporingsbelangen alleen in het uiterste geval mögen honorercn.""''
In een civiele zaak zal dit doorgaans niet gelden. De opsporingsambtenaar zal in een
civiele zaak wel precies moeten aangeven waarom bepaalde informatie niet verstrekt
kan worden. Zonder het Strafdossier bij de hand kan dat wel eens minder evident zijn.
Dat billijkt vermoedelijk Hof Amsterdam 30 december 1993, A7 1995, 735 (civiele
zaak), dat de enkele toezegging van anonimteit aan een getuige door een politicagente ontoereikend vond om laatstgenoemde toe te staan de identiteit niet mede te delen.
"" HR 17 maart 1981, AW 1981. 382. Toegepast door het hofin MR 5 Oktober 1982. A7 1983, 297.
'""Holin HR 25 juni 1974. A7 1974. 468; hofin IIR 3 februari 1987. A7 1987. 918. l)c/e jurisprudence
is niet meer relevant, zie par. 3.5.2.
"" MR 2 maart 1982. A7 1982. 460; HR 5 Oktober 1982. A7 1983. 297; HR 25 sepCembcr 1984. NJ 1985.
426; HR 15 maart 1988. DO 1988. 260; HR 15 januari 1991. DO 1991. 157; HR 9 december 1997,
Afcuwj/v/f/S/ru/rtWi/ 1998. 6; HR 18 mci 1999, ,Vit'iw.»/)nt/.S/ra/r«/i/ 1999. 120.
"" HR 10 december 1985. AC/ 1986, 462 (identificatie gestolen auto's); HR 27 oktobcr 1992. A7 1993. 209
(observatiemethode); HR 15 maart 1994. A7 1994. 745 (inrichting observaticpost); HR 5 december 2000,
AW2001, 206(inzet informanten).
~' HR 5 Oktober 1982. A7 1983, 297.
•OR
ECRM 14 januari 1998. Ai<riw.tfc/-Kf/»ra/ra:A/ 1998,34.
wn
HR 25 September 1984. At/ 1985. 426
Zie ook C ORSTBNS 2002. p. 561.
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In het algemeen kan art. 179 lid 2 Rv uitkomst bieden indien er enerzijds geen
verschoningsrccht bestaat maar er anderzijds toch belangen in het spel zijn die met
zieh kunnen brengen dat van de getuige niet gevergd kan worden op alle vragen antwoord te geven.
Hen goed voorbeeld geeft de socioloog die wetenschappelijk onderzoek had
gedaan bij twee politiekorpsen. In zijn zonder vermelding van namen opgesteld rapport beschreef hij een incident dat door de advoeaat van een verdachte in verband
werd gebracht met het feit waarvan zijn cliönt werd verdacht. Hij hoopte middels een
verklaring van de socioloog aan te kunnen tonen dat het proces-verbaal een onjuiste
weergave van de gang van zaken bevatte. De als getuige opgeroepen socioloog beriep zieh op het verschoningsrecht, daartoe aanvoerend dat onderzoek als het zijne
slechts kan worden uitgevocrd indien anonimiteit wordt gegarandeerd. De hoge raad
overwoog dat dil ontoereikend is om het verschoningsrecht toe te kennen, maar dat
het anngevoerdc wel aanleiding had kunnen zijn voor de rechter om art. 293 Sv toe te
passen.
Hen ander voorbeeld is te vinden in Hof's-Gravenhage 6 September 1990, A7
1992, 288, in welk geval de bevoegdheid om in te grijpen in de vraagstelling werd
gebruikt toen werd aangevoerd dat anders bedrijfsgeheimen moesten worden prijsgegeven. Je de/iJff/> vaJl oak aan de asswavWJeadvÄseur d/e tv/ de i/?vuM/?g caff m?
aanvraagformulier op de hoogte is geraakt van het strafrechtelijk verleden van een
van zijn verzekerden.
Door de rechter mögen ook de persoonlijke omstandigheden van de getuige in
aanmerking worden genomen. Zo mocht het hof op grond van de overweging dat "de
vraag implieeerde een confrontatie met en het in de herinnering terugroepen van in
de jeugd ondergaan leed, hetgeen gezien de emotionele toestand van de getuigen niet
verantwoord werd geacht" een vraag beletten.'"'*'
Tenslotte biedt het incidentele verschoningsrecht nog een oplossing voor het
trieste geval van de putatieve vertrouwensrelatie. Wie zijn zonden opbiecht bij iemand die hij hield voor een geestelijke maar die dat niet was, of zijn wa/aJ/ev /wn/CM.vt'.v uit de docken doet aan een kwakzalver die hij op goede gronden voor arts
hield, of in het algemeen op goede gronden meent met een verschoningsgerechtigde
te doen te hebben, zal het niet leuk vinden als zijn goede trouw wordt beloond met
openbaannaking van zijn confidenties. Het incidentele verschoningsrecht biedt dan
de mogelijkheid - uiteraard indien de omstandigheden dat rechtvaardigen - dit misverstand geen ernstige gevolgen te laten hebben.'"'"

UN«

HR 10 jamiari I«84. \ 7 1984. 722.
"** HR : : juni I W . ,\7 IW4. 500 (strafzaak).
""' Waamicc de door ASSKR-ANI-MA 1015. p. 297. gesignaleerde onbillijkheid jegens de unschuldige
slachtotVcrs is opgeheven.

284

Hoofdstuk 3

3.8 Procedures waarin de verschoningsrechtelijke regels uil het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering geldea
Het verschoningsrecht maakt deel uit van de regeis die gelden voor het horen
van getuigen. In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn die regels opgenomen in de titel die geldt voor de dagvaardingsprocedure in eerste aanleg in de afdeling over het bewijs. Door verwijzing kunnen die regels van toepassing worden
verklaard op andere procedures. De eerste paragraaf is gewijd aan het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering zelf, de tweede aan de in andere wetten opgvnomcn
verwijzingen. Merk op dat het hier alleen gaat om het verschoningsrecht voor /over
dat op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is gebaseerd. IX" in de paragrnfen 3.5 (lex-specialisverschoningsrecht) en 3.6 (Happy Family verschoningsrecht)
besproken gevallen staan hier dus buiten.
i.A. / Procet/i/r« I'/I /ief ffieffcoe* von /forger/iy/h?

for/tttvon/eri/ig

Voor verschillende procedures in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldt de verschoningsrechtelijke regeling van art. 165. De volgende expliciete
verwijzingen zijn opgenomen in Rv:
- art.
- art.
- art.
- art.
- art.
- art.
- art.
- art.
- art.

284 lid 1 Rv voor de verzoekschriftprocedure in eerste aanleg;
353 lid 1 Rv voor de dagvaardingsprocedure in hogcr beroep;
362 Rv voor de verzoekschriftprocedure in hogcr beroep;
377 Rv voor derdenverzet;
385 Rv voor de herroeping van vonnissen;
391 Rv voor de herroeping van beschikkingen;
418a Rv voor de procedure in cassatie in dagvaardingszaken;
428a Rv voor de procedure in cassatie in rekestzaken;
613 lid 2 voor de schadestaatprocedure.

In de gevallen waarin de rechter-commissaris een geschil naar de zitting kan
verwijzen (de renvooi-procedures) is het de bedoeling dat op de gewone wijze wordt
geprocedeerd, behoudens voor zover in de desbetrefTende bepalingcn afwijkende
regels zijn gegeven. Na renvooi als bedoeld in art. 486 Rv (bij een rangregeling, welke bepaling zelf door verwijzing vaak van toepassing wordt verklaard, bijvoorbeeld
in art. 552 lid 4 en 776 Rv) en art. 642q Rv (bij de vereffening van een fonds als bedoeld in art. 642d Rv) geldt de verschoningsrechtelijke regeling derhalve onverkort.
Voor de arbitrage kent art. 1041 Rv een bijzondere regeling. Indien een getuige weigert aan zijn verplichtingen te voldoen kan een van de partijen met verlof van
de arbiters zieh wenden tot de rechter-commissaris, die de getuige vervolgens "op
dezelfde wijze als in gewone zaken" hoort. Dat betekent dat rekening zal moeten
worden gehouden met het bepaalde in art. 165 Rv.
In een aantal gevallen vindt geen verwijzing plaats, hetzij omdat de wetgever
het kennelijk vanzelfsprekend vond dat de gewone regels van toepassing zijn (zoals
bij het verzet), hetzij omdat de wetgever kennelijk bedoelde een uitputtende regeling
te geven, maar niet aan het bewijs heeft gedacht (zoals bij de wraking van art. 36 Rv
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en de exequatur-procedure van art. 985 Rv). Zolang bij het treffen van die regelingen
geen expliciete afweging is gemaakt tussen de waarheidsvinding enerzijds en de aan
het verschoningsrecht ten grondslag liggende belangen anderzijds, is niet aannemelijk dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om af te wijken van art. 165 Rv.
Het kort geding verdient een afzonderlijke bespreking. Bij de behandeling van
het wetsontwerp dat leidde tot de herziening van het bewijsrecht in 1988 werd aan de
orde gesteld of er voor het kort geding bewijsrechtelijke regeis moesten worden gegeven, nu uit dc jurisprudentie van de hoge raad volgde dat de kort geding-rechter
niet aan de regeis van het bewijsrecht was gebonden.'"** Het oorspronkelijke wetsontwerp bepaalde in het voorgestelde art. 182 lid 1 door verwijzing naar art. 188 van
het ontwerp dat het verschoningsrecht, naast een aantal andere voor het getuigenverhoor geldende regeis, ook bij een getuigenverhoor in kort geding zou gelden. Het
ging daarbij om voorschriften "van formele aard."'"'*' Uit het voorlopig verslag blijkt
dat de kamercommissie het licver in het vage wilde houden. Men gaf de voorkeur aan
algcmcnc tocpasselijkhcid van het bewijsrecht, tenzij de aard van de procedure zieh
daartegen vcrzet.""" De regering zict niets in die vaagheid, die het kort geding van
karakter zou laten veranderen, en wil het ontwerp handhaven, erop wijzend dat het
voornamelijk gaal om bepalingen met een procesrechtelijk karakter.'"" In het nader
voorlopig verslag blijken verschillcnde kamerfracties de zorg van de regering dat de
cffccliviteit van het kort geding door formele regels in gevaar wordt gebracht, te deIcn. maar daaraan verbinden zij nu de conclusie, dat er geen voorschriften moeten
worden gegeven.""' De regering houdt evenwel voet bij stuk.'"" Ook de kamer volhardt, want het kamerlid Van der Burg dient een amendement in dat art. 182, eerste
lid, wil laten vervallen. Hij beroept zieh in de kamer op gezaghebbende anderen'"*:
De NVvR meent (...) dat de in het ontworpen art. 182, lid 1, (...) genoemde bepalingen
geen van alle op het kort geding van toepassing dienen te worden. Dit oordeel wordt
gedeekl door de Presidenten van al onze 19 arrondissementsrechtbanken. (...) Dit is de
achtergrond van mijn amendementen (...)
Het amendement kreeg zoveel bijval dat de minister door de knieen ging'"",
met als resultant dat cr voor het kort geding in de nieuw vast te stellen wet met opzet
naar geen enkele bepaling betreffende het horen van getuigen werd verwezen. Dat is
een vreemde beslissing, zeker in het post-Notaris-Maas-tijdperk. In dat arrest""* had
de hoge raad immers uitgesproken dat het professionele verschoningsrecht als een
rechtsbeginsel heeft te gelden dat ook zonder uitdrukkelijke wetsbepaling op een
getuigenverhoor moet worden toegepast. Ook valt niet in te zien waarom de waarheidsvinding in kort geding zo zwaar zou moeten wegen, dat aan de gewetensnood
van verwanten niet meer tegemoet hoeft te worden gekomen. Bovendien ontstond er
'*" H R 21 juni 1 % 3 . ,VJ 1463. 486.
"*" A'.JFH«T.\7MAAI7I // 1464-1470. 10377. nr. 3 (MvT). p. 9.
""" A'.i»icT.\7K*itc7i // 1464-1470. 10377. nr. 4. p. 5.
"*'A'«WIICT.\7MM,7I// 1481, 10377. nr. 7 ( M v A ) . p. 12-13.
""• A'nmir.vmAAt7i // 1481-1482. 10377. nr. 12. p. 15-16.
"" Aumtr.vfuMi7i // 1484-1485. nr. 13. p. 31.
"" W<m</Wi>i).\7i // 2 2 September I486, U C V - 2 . p. 1.
'"* W</Hi/t7/nj,vn // 2 2 September I486. U C V - 2 . p. 8
"* HR 1 maart 1985. M/ 1986. 173 (Notaris Maas).
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aldus weer onzekerheid over de op de getuigenverhoren in kort geding toepasselijke
regels.""'
Wie kennis heeft genomen van de wijze waarop art. 182 Rv (oud) tot stand is
gekomen kijkt vervolgens met enige verbazing naar de wetswijziging van 1 januari
2002. Art. 78 lid 1 Rv verklaart nu alle bepalingen uit de tweede titel van toepassing
op procedures waarop niet de voorschriften van de verzoekschriftproccdure van toepassing zijn. Kort-gedingzaken vallen onder de tweede titel. zodat voortaan alle bewijsrechtelijke regels uit die titel (de kort-gedingbepalingen van de artt. 254-260 Rv
bevatten immers geen uitzonderingen) onverkort van toepassing zijn. In de parlementaire behandeling worden hier verder geen woorden aan vuil gemaakt. De memorie
van toelichting bevat oppervlakkige algemeenheden""* en zegt niets over het kort
geding. Voor het overige wordt art. 78 Rv (art. 2.1.1 van het ontwerp) niet eons ter
sprake gebracht.
Zou de wetgever dit nu menen of is het weer een slordigheid? Sommigen nemen aan dat de voor 1 januari 2002 gegeven rechtspraak onverkort van toepassing
blijft.""*' Dat zijn de uitspraken van de hoge raad waarin werd bepaald in hocverre
voor het kort geding afwijkende regels gelden. Ik sluit me daar bij aan. I)c wetgever
heeft weer eens niet opgelet en heeft niet aan de bijzondere aard van het kort geding
gedacht.
Wat het verschoningsrecht betreft maakt dit intussen niet zoveel uit. want gelet op de aard van de desbetreffende bepalingen moet worden aangenomen dat art.
165 Rv onverkort geldt. Gewetensnood, beroepsgeheim en het ncmo-tencturbeginsel
zien er in een kort geding immers niet anders uit dan in een bodemprocedure. Andere
bepalingen die zien op het getuigenverhoor zullen met enige soepelheid kunnen worden toegepast, maar dat laat onverlet dat op het punt van het verschoningsrecht zal
moeten worden gehandeld als in par. 4.1 wordt aangegeven. Mocht de voorzieningenechter getuigen dus telefonisch willen hören'''", dan kan dat allcen als hij zieh ervan
vergewist dat de aldus overvallen getuige zieh bewust is van zijn rechten en plichten.
Voor de vraag hoe het nu moet met de uitzondering van art. 284 lid 3 Rv welke bepaling niet via art. 78 Rv op het kort geding van toepassing kan zijn, omdat
deze in titel 3 en niet in titel 2 staat - wordt verwezen naar par. 3.2.7.
i.A.2 Procedures Aw/tew Aef We/Aoe* van
In enige wetten worden procedures geregeld die gewoonlijk tot de civiele procedures worden gerekend. Voor de op deze procedures toepasselijke regels wordt dan
meestal verwezen naar de dagvaardingsprocedure uit het Wetbock van Burgcrlijke

'"" P.J. van Samhcek. H Stein, Nieuw bewijsrecht in burgcrlijke zaken'. /*<AmcofenM<*/ 1982. p. 423.
" " IfomtTj/uAAfn // 1999/2000. 26855. nr, 3. p. 84.
"** Tonkens-Gcrkema 2002 (T&C Burgcrlijke Rechtsvordering). Boek 1. Titel 2. Afd. 14. Inl. opm. aant
4. Dh standpunt wordt niet toegelicht.
'"* Zoals wordt aanbevolen door D. van Emden. "De nieuwe bewijsrcgcls: son» wat strocf". /V./A» 1988. p.
385-386. Andere landen gaan ons daarin voor. Art 623 van dc Portugese C'odigii dc Process« Civil geeft
sinds 2000 bijvoorbeeld een uitgebreide regcling voor de manier waarop getuigen telefonisch kunnen
worden gehoord. [)e plicht verwante getuigen over net verschoningsrecht te informeren is opgenomen in
an 618 lid 2.
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Rechtsvordering"", waarnaast een op enige punten een afwijkende regeling wordt
getroffen. Die afwijkingen laten het verschon ingsrecht ongemoeid. Onproblematisch
zijn daardoor de procedures op grond van de Pachtwet'"", Onteigeningswet"" en
Landinrichtingswet'"'' en de renvooiprocedures in de Faillissementswet.
Ook in bijzondere procedures wordt soms de regeling van art. 165 Rv van
tocpassing verklaard. Te wijzen valt op art. 14 lid 3 Zaaizaad- en plantgoedwet en
art. 8:33 lid 3 Algemene wet bestuursrecht (en de daarnaar verwijzende artt. 36 en 37
Wet op de Raad van State, 18 en 22 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie en
17 en 21 Beroepswet) alsmede art. 18 Rijksoctrooiwet.'"
Voor rogatoire commissies schrijft art. 11 Uitvoeringswet Bewijsverdrag de
toepassing van het Nederlandse burgerlijke procesrecht voor, zodat de Nederlandse
regeling van het verschoningsrecht van toepassing is. Krachtens art. 11 lid 1 Bewijsverdrag dient echter ook een verschoningsrecht of verklaringsverbod van de verzoekcnde Staat te worden gerespecteerd. Daarenboven heeft de wetgever op grond van
art. II lid 2 Uitvoeringswet aan de verhörende rechter overgelaten of hij ook nog
"dcrgelijkc verschoningsrechten en verboden erkent welke voorkomen in de wetten
van andere Statcn dan de Staat waaruit het verzoek afkomstig is en de aangezochte
Staat" (zie art. II lid 2 Bewijsverdrag). Een Engelse bankier die op verzoek van een
Franse auloritcit in Nederland gehoord wordt kan zieh dus in prineipe beroepen op
het door het Duitse recht aan de bankier toegekende verschoningsrecht, ook al moet
hij maar afwachten of de verhörende kantonrechter dit erkent.'"" Indien het verdrag
toepassing mist lijkt het aangewezen ook zowel de Nederlandse regeling als de regeling van de aanzoekende Staat toe te passen. Het Nederlandse recht, omdat voor procesrecht altijd de lex fori geldt; de buitenlandse regeling, omdat het ongepast lijkt
bewijs te verzamelen dat volgens het recht van de aanzoekende Staat niet mag worden verkregen.
De Consulaire wet voorziet in een vrijwillige civiele rechtspraak door consulaire ambtenaren (art. I lid I). De wet is voorts van toepassing op in andere wetten
aan consulaire en diplomatieke ambtenaren opgedragen rechtsprekende taken (art. I
lid 3). Art. 9 bepaalt dat bij het uitoefenen van rechtspraak "de consulaire ambtenaar
zoveel mogelijk de voorschriften in acht [neemt] die in de twaalfde titel van het Eerste Boek van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan rechters
en griffiers zijn gegeven". Er is verzuimd de Consulaire wet aan te passen aan de
" " Met op zichzelf soms koptische formules als "De behandeling geschiedt overeenkomstig de gewone
regelcn" (art. 136 Pachtwet), waarvan alleen diior traditie en wetsgeschiedenis bekend is dat gedoeld wordt
op de dagvaardingsprocedure. l)e toepasselijkheid van het civielrechtelijke verschoningsrecht in pachtzaken hlijkt expliciet uit Ilot's-Gravenhage 9 december 1949. AU 1951,6.
'"• Art. 136 e.v. Pachtwet; Ktr Kmmen 5 november 1946. AU 1947. 349, bevestigt dit door het toen geldendc art 1947 BW van toepassing te achten op het pachtgeding.
" " Art. 2 Onteigeningswet; art 32 verklaart alleen de formaliteiten van het getuigenverhoor buiten toepassing.
" " Art. 180. Deze bepaling heeft als rechtstreekse voorloper art. 70 Ruilverkavelingswet 1954 (vgl. Rt>
Utrecht 18 februari 1987, AU 1988. 126). Uit HR 9 mei 1969, AU 1969. 297. volgt dat de gewone regeis
van Rv van toepassing zijn als daar niet in de wet van wordt afgeweken. In de conclusie OM wordt nog
ingegaan op de rechtsgeschiedenis. waarbij wordt verondersteld dat de oorspronkelijke verwijzing in de
Ruilverka\elingswet 1924 naar de regels in Rv alleen wegens haar overbodigheid is komen te vervallen.
" " Dit artikel is per abuis niet aangepast per 1 januari 2002. zodat het nog steeds verwijst naar art. 191 Rv.
'"" / i c HR 28 maart 1938. AU 1939. 122. voor een oud geval waarin het beroep van de bankier op het
Duitse verschoningsrecht werd afgewezen.
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wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechts\ ordering van 1 januari 2002,
waardoor nog naar de daarvoor geldende regeling wordt verwezen. IX* bcdocldc titel
regelde de verzoekschriftprocedure. Er mag dus worden aangenomen dat op consulaire civiele zaken de regels van de verzoekschriftprocedure van toepassing zijn, en
dus via art. 284 Rv ook de bij het horen van getuigen in acht te nemen verschoningsrechtelijke regels.
De Oorlogswet voor Nederland geeft regels voor vergoeding van de schade
die door toepassing van die wet door particulieren wordt geleden. Daarvoor moet een
aanvraag worden ingediend bij de minister van defensie. Over geschillcn bcslist dc
kantonrechter, op welke procedure in art. 58 van genoemde wet "de bepalingen. voor
burgerlijke twistgedingen geldende" van toepassing worden verklaard. bchoudcns
voor zover de wet zelf een afwijkende regeling geeft. Op de regeling van het gctuigenbewijs worden geen wijzigingen aangebracht. Tot toepassing zal het niet zo snel
komen, omdat de bepalingen waarin de schadetoebrengende bevoegdheden zijn geregeld. nog niet in werking zijn getreden.
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Hoofdstuk 4
Procesrechtelijke gevolgen van (een beroep op) het verschoningsrecht
Deze Studie is beperkt tot het verschoningsrecht van getuigen in civicle zaken.
Hier wordt dus alleen behandeld wat de gevolgen zijn van een beroep op c.q. het bestaan van het verschoningsrecht voorafgaand aan, tijdens of na het getuigenverhoor.
Dat getuigenverhoor zal meestal plaats vinden ten overstaan van de enkelvoudige
learner van de rechtbank (art. 15 lid 1 Rv) of een uit het midden van de meervoudige
Icamer aangewezen rechter-commissaris (art. 15 lid 4 Rv). Gelingen kunnen ook
meervoudig worden gehoord. maar het is zeer de vraag of rechters die met het per 1
januari 2002 in werking getreden herziene Wetboek van Burgcrlijke Rechtsvordering
moeten werken, dat nog wel durven."' In het spraakgebruik in de zittingzaal - dat de
verschillende wetswijzigingen en met name art. 288a lid 1 Rv (oud) heefi overleefd wordt de enkelvoudige rechter die getuigen hoort vaak aangesproken als "rechtercommissaris." Hier zal worden gesproken van de 'rechter' of de '/.ittingsrechter',
maar daar is natuurlijk ook de rechter-commissaris van art. 15 lid 4 Rv mee bcdoeld.
De wetgever van 1838 vond het zo vanzelfsprekend dat een gctuige pas vcrplichtingen krijgt wanneer hij behoorlijk is opgerocpen, dat de minister, zoals we
hiervoor in par. 2.1.1 hebben gezien. weigerde het toenmalige art. 1946 BW in die
zin aan te passen. De wetgever van 1988. toen het nicuwe bewijsrecht van kracht
werd, heeft een bepaling van die strekking wel opgenomen. zodat art. 165 lid 1 Rv
mi'"* luidt: "Een ieder, daartoe op wettige wijze opgeroepen. is vcrplicht getuigenis
af \e teggen." Noch de Slaa\scon\miss\e, noch de memorie van toclicluing gaat in op
de strekking van deze toevoeging. Er hoeft dus geen diepere betekenis achter te worden gezocht dan de voor de hand liggende. Een niet versehenen getuige kan alleen
maatregelen en sancties ondervinden. indien hij of zij correct is opgeroepen; een wel
versehenen getuige heeft alle verplichtingen van een getuige in zijn positie. ongeacht
de wijze waarop deze van de zitting heeft kennis gekregen.'"" Higenlijk had de wetgever van 1838 het wel scherp gezien. Voor het ondcrstaande betekent dit dat de wijze van oproeping van de getuige alleen een rol speelt bij de vraag of een last tot
medebrenging kan worden gegeven.

4.1 Het informeren van de getuige
De mogelijkheid om zieh te verschonen is een de getuige toekomend recht.
Dat recht is om uiteenlopende redenen aan de getuige verleend. niet in de laatste
plaats in het belang van de getuige zelf. Veel getuigen zullen niet of slechts ten dele
op de hoogte zijn van het hun toekomend verschoningsrecht. De partij die de getuige
'"' Eerlijk gezegd kan ik me ook niet herinncren ooit een getuigenverhoor meervoudig te hebben gcdaan
O tempora o mores. In 1896 vond de wetgever nog dat een getuigenverhoor «//«•« meervoudig mocht
plaats vinden. Dat leidde al snel tot versloppingen in dc afdoening van civielc zaken en du» ver/ct bij de
advocalen (zie W 7685. p. 4; 7689, p. 4; 7702. p. 1). In 1906 moest de wetgever zwichlcn voor de harde
realiteit en werd het cnkclvoudig horen van getuigen weer regcl.
"" Met inhegrip van de wijziging per 1 januari 2002 in verband met het feit dal getuigen niet mcer worden
gvaard maar opgeroepen.
"* Vgl. HR 2 juni 1903. »f. 7934. p. 1. waarin werd beslist dat zelf5 een zonder dagvaarding vergebenen
»etuige de eed moet afleggen.
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heeft opgeroepen zal de getuige wel niet hebben geinformeerd, want dat lijkt moeilijk
te verenigen te zijn met het verlangen om de betrokkene te doen hören. De andere
partij zal zieh er wel voor wachten om de getuige voor te lichten, want de wederpartij
zal er in veel gevallen geen moeite mee hebben om aangifte te doen van overtreding
van art. 285a Sr.
De wetenschap niet verplicht te zijn een verklaring af te leggen kan voor de
getuige van groot belang zijn. Het kan hem, wanneer hij zieh gedwongen voelt door
hem zelf geplcegde strafbare feiten op te biechten, een strafvervolging besparen.
Verder loert er het gevaar van de meineed - enigszins theoretisch omdat dat in civiele
zaken mccstal gecn gevolgen heeft, maar dat kan ook anders uitpakken - en de eventucle tuchtrcchtclijke of strafrechtelijke (art. 272 en 273 Sr) gevolgen als een geheimhoudingsplicht wordt geschonden. Om nog maar niet te spreken van de
gevolgen binnen de familie als over opa of oma een belastende verklaring wordt afgclegd.
De vraag is of hier een taak voor de rechter ligt. Voor de beantwoording daarvan hoeven we niet bij de wetgever te rade te gaan. De wetgever heeft de bejegening
van getuigen niet interessant genoeg gevonden om daarvoor een regeling te treffen.' '" De enigc interessc voor de persoon van de getuige is te vinden in art. 177 Rv,
dat de rechter voorschrijft de getuige te vragen naar zijn personalia, beroep, bloed- of
aanvcrwantschap met partijen en eventueel dienstverband met partijen. Deze bepaling is - behoudens technische aanpassingen in de formulering - vanaf 1838 onafgebroken wegens succes geprolongeerd. Bij de verschillende wetswijzigingen is nooit
over de zin of onzin hiervan gesproken. Voor de ratio moet terug worden gegaan naar
het ecrste Wetboek van Strafvordering, waarop art. 94 lid 2 Rv van 1838""' was gebaseerd.""" Art. 62 Sv (oud), dat de rechter voorschreef het verhoor te beginnen met
de bewustc algemene vragen, ging uit van de gedachte dat van het antwoord daarop
de meerdere of mindere geloofwaardigheid van de getuige af kan hangen.""' De
rechter wordt op deze wijze dus gedwongen zieh een beeld te vormen van de betrouwbaarheid van de getuige.""'' Dat verklaart ook waardoor de te stellen vragen te
""" llicrmce wordt de wetgever van Rv en Sv bcdocld. Op andere plaatsen blijkt wel eens aan het informeren van de getuige te worden gedacht. Art. 22 lid 3 aanhef en sub a Uitvoeringswet bewijsverdrag schrijft
de oproenende partij voor de getuige te informeren over een mogelijk beroep op het verschoningsrecht.
Art. I I lid 4 Hesluit Kaad voor de Transportveiligheid draagt dit op aan de verhörende voorzitter.
"•' De voorlopcr van art. 177 Rv.
''"- A'ij/fh-r.»7M*Af« // 1837-1838. B. 220. MvT.
"•' DI- BOSCH KI:MPI:R 1838. p. 346; idem A. de Pinto, r7a/i<//ei</i>ig ro/ to »Wftoe* van Burger/i/te
ÄirJtf.Yv<»r</m>ij>. 's-Ciravenhagc 1845. p. 194. die ook als oogmerk noemt de rechter bekend te maker, met
de bclrekking van de getuige tot partijen. Ook dat werd kennelijk in het licht van de geloofwaardigheid
van de getuige van belang geacht.
•' In het Belgische licreehtelijk Wetboek is deze achtergrond bewaard gebleven in de tekst van de wet
zelf. Art. 937 (iercehlelijk Wctbock luidt: "De rechter ondervraagt de getuige, hetzij ambtshalve, hetzij op
vordering van een van de partijen. over zijn graad van bloed- of aanverwantschap met de partijen, alsmede
over de leiten die hem persoonlijk betreffen en invloed kunnen hebben op zijn getuigenis. IX- ondervraging kan met name slaan op de volgcnde feiten : 1° het persoonlijk belang van de getuige bij de oplossing
van hei geschil; 2" /ijn hoedanigheid van vermoedelijk erfgenaam of van begiftigde van een partij: 3° de
overhandiging van getuigschriften of de verklaringen door de getuige afgelegd betreffende hei geding: 4°
het contract van vennootschap. van huur van goederen of van werk dat de getuige met een partij heeft
gesloten; /ijn hoedanigheid van hierarchische meerdere of mindere van een partij; 5° het geschil dat een
getuige met een partij mochl hebben of de veroordeling die tegen hem mocht zijn gewezen op klacht of op
ver/ock van die partij."
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weinig informatie geven om in alle gevallen te kunnen beoordelen of beroep op een
verschoningsrecht wegens verwantschap mogelijk i s . " '
Mocht de rechter vergeten de getuige deze vragen te stellen, dan heeft dat
geen gevolgen. Ten aanzien van stratzaken staat vast dat het gaat om een voorschrift,
dat niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven.""* Voor civiele zaken geldt hetzelfde. De bruikbaarheid van een afgelegde verklaring wordt er ook niet door uungetast. Ook al bedenkt een getuige zieh in een volgende instantie en beroept deze zieh
alsnog op het verschoningsrecht. dan kan de eerder afgelegde verklaring nog steeds
voor de bewijsvoering worden gebruikt."" Het enkele stellen van de vragen is ook
voldoende. want het feit dat de getuige zieh bewust is van de familierelatie is toereikend om te veronderstellen dat de getuige weloverwogen nee ft afge/.ien van con beroep op het verschoningsrecht. "'*
Het laat zieh daarom begrijpen dat het afwerken van de vragenlijst van art.
177 Rv zo onderhand is verworden tot een rituele exercitic. Het moot gebeuren, niaar
vrijwel geen rechter zal precies kunnen verteilen waarom hij nu aan de getuige moet
vragen welk beroep hij uitoefent. Ik heb ook nog nooit een vonnis gelezen waarin
stond dat aan de verklaring van een bepaalde getuige minder waarde werd gchecht.
omdat deze bijvoorbeeld had opgegeven metselaar van beroep te zijn, of schoonmnker. Een rechter kijkt natuurlijk wel uit om zoiets op te schrijven. maar ik denk ook
dat het moeilijk is om een rechter te vinden die wel zo denkt. Heroepen hehben zcker
een sociale status, maar langzamerhand wordt niemand meer op zijn woord gcloofd
of gewantrouwd uitsluitend en alleen vanwege zijn beroepsmatige be/igheden. De
betrouwbaarheid van een verklaring hangt af van de verklaring in haar gehcel in samenhang met wat overigens in de zaak is vast komen te staan of aannemelijk is gemaakt. Indien de rechter dat van belang oordeelt, kan hij vragen stellen over de
persoonlijke achtergrond van de getuige. waarbij hij zieh door niets beperkt hoeft te
voelen. De vragenstellerij van art. 177 Rv - uitgezonderd natuurlijk de vaststelling
van de identiteit van de getuige - kan daarbij gemist worden. Dat bevrijdt ons ook
meteen van de zinloze discussies over bijvoorbeeld de vraag of de getuige nu huisvrouw is of zonder beroep.
Bezinning op het begin van een getuigenverhoor is niettemin gewenst. Weinig
is zo pijnlijk als een getuige zieh in de nesten te zien en hören werken, die zieh door
een eenvoudig beroep op het verschoningsrecht alle eilende had kunnen besparen. Is
de meineed eenmaal gepleegd, dan helpt het niets om bij de strafrechter een beroep te

""' Dal verband pleegt men ten onrcchte wel te leggen. Dal is begrijpelijk. omdat een bepaling al snel
wordt uitgelegd in het licht van de overige regels die in een bepaalde situatie van («passing zijn. Zo
meende G.J. van Braakel. 'Hct dienstbetrekkings-elemenl bij gctuigenverklaringen', At/Ä 1927, p. 60, dat
het vragen naar de dienstbelrekking verband hield met dc wrakingsgregeling. Omdat die in 1923 was afgcschaft kon die vraag er volgens hem ook wel uit. De wetgever heeft daaraan terechl geen gcvolg gegeven,
want het een staat los van het ander. (TORSTENS 2002. p. 131. meent echter nog steeds dal de prealabcle
wagen (in strafzaken) verband houden met het verschoningsrecht. Kennclijk idem KOYAKKI-KS 2003, p.
179. ook al verwijst zij naar een bepaling (art. 284 Sv) die geen relatie heeft met hct horen van getuigen.
HR2juni 1936. Atf 1936.992.
"* Ziepar.4.6.
" " HR 2 juni 1936, Atf 1936,992.
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doen op onbekendheid met het verschoningsrecht. ""* Van getuigen lean niet worden
verwacht dat zij op de hoogte zijn van hun rechten, zeker niet wanneer in aanmerking
wordt genomen dat, naar al is gebleken in par. 3.2 e.V., het razend ingewikkeld kan
zijn om uit te maken of wel een beroep op het verschoningsrecht kan worden gedaan.
Met lijkt daarom op de weg van de rechter te liggen om voorafgaand aan ieder verhoor de gctuige te wijzen op zijn rechten en plichten, wat veel rechters overigens ook
uit zichzelf al plegen te doen.'"* Ook de wetgever heeft er blijk van gegeven het op
de weg van de rechter te vinden liggen om de getuige te informeren"", maar heeft
nagclaten de naleving daarvan te verzekeren.
Het vorenstaande betekent dat de zittingsrechter ideal iter achtereenvolgens:
- dc personalia van de getuige vaststelt. zodat zoveel mogelijk vast komt te
staan dat de versehenen persoon ook de opgeroepen persoon is;
- zolang als art. 177 lid 1 Rv niet wordt gewijzigd de sacramentele zinloze
vragen steh;
- nagaat of een beroep kan worden gedaan op het aan verwanten toekomende
verschoningsrecht;
- indicn dat zo is de getuige mcdedeelt dat deze zieh desgewenst kan verschonen (en eventuccl uitlcgt wat dat inhoudt);
- de getuige duidelijk maakt dat hij na het afleggen van de eed of belofte verplicht is om op alle vragen antwoord te geven;
- mcdedeelt dat dit allecn anders is in het geval van toepasselijkheid van art.
165 lid 3 Rv, dus wanneer de getuige zichzelf of een naast familielid door het antwoord op een bepaalde vraag zou blootstellen aan een mogelijke strafrechtelijke veroordeling terzake van een misdrijf.
Als het ernaar uit ziet dat een beroep kan worden gedaan op het professionele
verschoningsrecht of het lex-specialisverschoningsrecht, ligt het wijzen van de getuige op zijn mogelijkheden minder voor de hand. Ten eerste mag worden verwacht dat
de desbetreffende beroepsbeoefenaar op de hoogte is van de regeis die voor zijn beroep gelden. Daartoe behoren zeker ook de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht. In de tweede plaats hangt het sterk af van de casus en de te stellen vragen
of een professioneel verschoningsgerechtigde zieh kan verschonen. Dat kan eigenlijk
pas worden beoordeeld nadat een concrete vraag is gesteld, zodat daaarover op voorhand nog weinig kan worden gezegd.'""

" " 1IR 8 november 1977. M/ 1978. 536. Voor de tot 1988 bestaande onbekwaamheid lag dat anders: een
onbekwame getuige die loch werd gehoord kon geen meineed plegen (Hof Amsterdam 11 april 1967, M/
1968,7:1).
'"" Ook ul wil dc 1IR van een verpliehling daartoe niet weten: MR 10 januari 1984. DD 1984. 228 (strafzaak). VerlVisseml is daarom Hof Amsterdam 25 november 2003. I-TV 2004. 2.4. dat oordeelt dat opsporingsunihicnarcn verplteht /ijn om een medewerkster van een notariskantoor voorafgaand aan haar verhoor
te wij/en op haar versehoningsrecht.
" " ^,mi,r.v/H**«7i // 1984-1985. 10377. nr. 13, p. 23: "Overigens zullen voornoemde personen zieh (...)
van het alleggen van getuigenis kunnen verschonen en zal de rechter in voorkomende gevallen zo nodig
uitdrukkelijk op die mogelijkheid kunnen wijzen, zodat zij ook op die manicr nog eens van het belangen
hcl risico van het afleggen van een becdigde verklaring worden doordrongen."
" " In Duitsland hecfl de wetgever dezelfde afweging gemaakt. Krachtens art. 383 lid 2 ZPO heeft *
verplichting van de rechter om de getuige tc informeren alleen betrekking op de "verwarnen" en niet o p *
andere (professionele) versehoningsgerechtigden. Art. 199 lid 2 Codice di Procedura Penale (itWI
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Een behoorlijke rechtspleging is dus gebaat bij aanpassing van art. 177 lid 1
Rv in de hierboven bedoelde zin. Dan hang! het niet af van de 'benchside manners'
van de individuele rechter." " Het artikellid zou kunnen luidcn:
Op de bepaalde dag stelt de rechter /oveel mogelijk de personalia van de gctuigc vast.
Hij deelt de getuige mede dat hij verplicht is een verklanng af te leggen behoudens indien het bepaaldc in art. 165 lid 2 suh a of art. 165 lid 3 van toepa&ung is. De rechter
gaat /oveel mogelijk na of dit laatste het geval is.

Het terugbrengen van de namen, voomamen, leeftijd en woon- of verblijfplaats naar "zoveel mogelijk de personalia" doet ook meer rocht aan de wcrkelijkheid. Buitenlandse getuigen hebben soms geen goed te onderscheiden voor- cn
achtemaam en er lopen zelfs getuigen rond die, na jarenlang al nun energie te hebben
gestoken in het gebruik van heroine, hun naam niet meer kennen. Bovcndicn zou de
vrijheid die een dergelijke omschrijving biedt. benut kunnen worden om de vernederende terechtwijzing achterwege te laten die veel getuigen moeten ondergaan als zij
op de vraag naar hun leeftijd argeloos hun geboortedatum opgeven.
Het voorstel lost meteen een technisch probleempje op waarover on/c voorvaderen zieh het hoofd braken""'', maar dat de huidige wetgever kennelijk te oninteressant vindt om er echt over na te denken. Uit art. 177 lid 2 en lid 3 Rv blijkt. dat dc
vragen van lid 1 - ook wel 'de prealabele vragen' genoemd - worden gcsiold vöör het
atleggen van de eed. Dat is in overeenstemming met een beslissing van de Huge
Raad van lang geleden"" die door de wetgever altijd is gerespecteerd. Het vreemde
is alleen, dat leugenachtige beantwoording van die vragen - de getuige geeft bijvoorbeeld een gefingeerd beroep op - zonder gevolgen blijft. De voorgeslelde bepaling
houdt de vaststelling van de personalia en het afleggen van een verklaring netjes uit
elkaar.
Bezwaren tegen dit voorstel laten zieh niet goed denken. Je zou je kunnen
voorstellen dat advocaten tandenknarsend toezien als de rechter een getuige op het
idee van een beroep op het verschoningsrecht brengt, maar dat blijkt in de praktijk
niet zo te zijn.
Een laatste opmerking betreft de getuigen van art. 177 lid 3 Rv. Dit artikellid
ziet op de getuigen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt of de betekenis
schrijft in strafzaken hetze 11 de zelfs op straffe van nietigheid voor. f)ok art. 618 lid 2 van de Portugese
Codigo de Processo Civil verplicht de rechter de verwanten tc wij/en op hun verschoningsrecht.
De term komt uit J.B.J. van der l.eij. 't)c "benchside manners" van de slrafrcchlcr Airgplichten
i.h.k.v. de informatievoorziening aan getuigen ter zitting". 7rcma 1998. p. 77-79. Van der l.eij houdl een
vergelijkbaar tot de strafrechter gericht hetoog. dat ik (dus) onderschrijf. Hij is allccn nog niet op de goede
zittingen geweest. want dan had hij gezien dat wat hij voorstaat al vaak gebeurt. l)e gedachte om de rechter de getuige te laten instrueren is overigens bijzonder oud en al te vinden in l>av. H. l.evyssohn. •Rcecn»ie van: Wcthoek van Strafvordering, vergeleken met het Romeinsche en Iranschc regt, onder loczigt van
Mr. S.P. l.ipman. Amsterdam 1842". TAfm« 1843. p. 259: "Ik beweer. dal dc President verpligt i». den
onverpligten getuige hierop uitdrukkelijk opmerkzaam tc maken. en wel af tc vragen. of hij, in wcerwil
dier bevoegdheid. hun bij de wet gegeven. tot het geven van inlichtingen bereid is." Mooi heV Het ziet er
overigens naar uit dat Van der I.cij zieh heeft laten inspireren door II.F.M. Crombag. • "Uedside manner»"
wn rechters". 7>tm« 1997. p. 87-90.
Zie BRUIJN 1892, p. 72 e.v. en de daar genoemde rechtspraak en literatuur.
HR28maart 1843. »f. 382.
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van de eed niet voldoende beseffen. De rechter mag deze getuigen wel hören, maar
niet onder ede, en bij het gebruik van hun verklaringen voor het bewijs is een afzonderlijke redengeving vereist. Tot 1988 was de rechter het gebruik van dergelijke verklaringen voor het bewijs verboden""" en mocht hij deze verklaringen slechts "ter
toelichting" gebruiken, dus om - zoals de wet het toen formuleerde - "bekend te worden met, en op het spoor te geraken van daadzaken, welke door de gewone middelen
nader kunnen worden bewezen." De wetgever is daarvan afgestapt op grond van de
overweging dat de rechter bij de waardering van deze verklaringen volkomen vrij is.
"Hun onvoltooide of gebrekkige geestelijke ontwikkeling zal hij daarbij allicht in
aanmerking nemen."
De leeftijd of gebrekkige geestelijke ontwikkeling kunnen er
echter ook aan in de weg staan, dat de betrokken getuige voldoende beseft wat het
hem tockomcnde verschoningsrecht inhoudt. Niettemin is het een hun persoonlijlc
toekomend recht, waarop eventuele onbekwaamheid niet van invloed is. Onbekwaamhcid zict op het verrichten van rechtshandelingen in de zin van art. 3:32 BW
cn daartoe bchoort het inroepen van het verschoningsrecht niet. In dat geval wordt
immers niet bcoogd een juridische relatie te laten ontstaan, wijzigen of tenietgaan.
Het verschoningsrecht is dus niet een recht, dat door de wettelijke vertegenwoordiger
kan of moet worden ingeroepen. De wetgever heeft bij dit probleem ten onrechte niet
Stil gestaan.
Aansluitend bij de van de rechter verwachte prudentie komt het mij voor dat
het verhoor van een dergelijke getuige, die inderdaad niet blijkt te beseffen dat hij
niet verplicht is een verklaring af te leggen, achterwege behoort te blijven indien er
gerede twijfel is of die getuige, indien deze de strekking van het verschoningsrecht
zou inzien, wel zou hebben verklaard. Wie geen inzicht heeft in wat zijn eigen belangen met zieh breiigen, hoort niet door de rechter te worden gebracht tot het afleggen
van een verklaring die anders wellicht niet zou zijn afgelegd. Het is te betreuren dat
daar buiten de zittingzaal wel eens anders over wordt gedacht.""

4.2 Eisen waaraan een beroep op het verschoningsrecht moet voldoen
Een getuige die zieh wil beroepen op het verschoningsrecht moet dit duidelijk
maken aan de rechter. In het verlengde van het vorenstaande lijkt het mij niet juist
om hieraan strenge eisen te stellen. Een getuige die een weigering te antwoorden kan
legaliseren door het verschoningsrecht in te roepen, zal een handje geholpen moeten
worden indien deze zieh dat kennelijk niet realiseert. Met enige weerzin moet hier
dan ook HR. 26 juli 1927, AC/ 1927, 1151 worden vermeld, waarin de hoge raad toeliet dat het hof een getuige, aan wie het verschoningsrecht toekwam, gijzelde nadat
deze weigerde een verklaring af te leggen omdat hij dat "te pijnlijk" vond. Strikt genomen heeft de hoge raad gelijk als hij overweegt dat daaruit nog niet zonder meer
volgt. dat de getuige gebruik wil maken van het recht om zieh van het geven van ge""Art. 1949BW(oud).
" " /uimiT.v/H/U.7i // 1969-1970, 10377. nr. 3 (MvT). p. 18.
'"" Waarom hol plcidooi van J.C.J. Bonarius. 'Het hören van kinderen als getuige bij incest: het verschoningsrechf. X/ff 1994. p. 1167-1171. om de beslissing kinderen te hören altijd bij de rechter te leggen.
dczcr/ijds wordt onderschrvven.
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tuigenis te verschonen, maar een rechter die door de getuige de goede formulering
voor te houden deze een gijzeling kan besparen, hoort dat te doen.
Indien de getuige zieh op het verschoningsrecht beroept, is het in de eerste
plaats aan de getuige om aannemelijk te maken dat dit beroep gegrond is. Indien in
de stukken geen bevestiging kan worden gevonden. kan het beroep worden onderbouwd met een identiteitsbewijs, trouwboekje, uittreksels uit de burgerlijke stand,
akte van beediging of benoeming en dergelijke. Daarbij zal een rol spelen of de aangevoerde grond al dan niet betwist wordt. De partij die belang heeft bij de verklaring
doet er verstandig aan de rechter van zijn visie te laten blijken. daartoe het nod ige
aan te voeren en zo nodig te wijzen op feiten die al uit het dossier blijken. Op die
laatste feiten zal de rechter ook ambtshalve acht moeten slaan'"", maar het kan geen
kwaad deze onder de aandacht te brengen. Als de onderbouwing niet toereikend is
zal de rechter moeten beslissen of er, gelet op de omstandigheden van het geval. aanleiding is om nader onderzoek te doen. Ken dergelijke beslissing is alleen gerechtvaardigd, indien niet aanstonds moet worden geoordeeld dat het beroep op het
verschoningsrecht van iedere grond ontbloot is of evident gegrond is.

4J Moment waarop een beroep op het verschoningsrecht kan worden gcdaan
Om te kunnen begrijpen op welk moment het beroep op hct verschoningsrecht
moet worden gedaan, zal eerst - enigszins vooruitlopend op par. 4.4.1 - moeten worden ingegaan op de aard van een dergelijk beroep.
Procesrechtelijk heeft het door een getuige inroepen van het verschoningsrecht lange tijd voor hoofdbrekens gezorgd. Uit de uitspraken van de hoge raad werd
niet duidelijk of de beslissing van de rechter nu moest worden aangemerkt als een
'handeling'"'"' of als een beschikking, vonnis of arrest. Daarmee correspondeerde
dat onduidelijkheid bestond over de vraag of en door wie welk rechtsmiddcl kon
worden aangewend. In HR 17 november 1966, yv7 1967, 223"'", heeft de hoge raad
de knoop doorgehakt en bepaald dat de beslissing op het beroep op het verschoningsrecht hetzelfde karakter heeft als de beslissing in de hoofdzaak. In par. 4.4.1 zal
daarop worden teruggekomen. In dit verband is de daarop volgende overweging van
belang, te weten dat "de getuige, wiens rechten en verplichtingen door zodanige beslissing worden vastgesteld, partij in het incident wordt.""^
Dat doet enigszins vreemd aan, omdat de in de wet geregelde incidenten"*'
steeds worden ingeleid door een incidentele vordering en de verzoekschriftprocedure
' Van een stelplicht van de betrokken partij in strikte zin kan m.i. niet worden gesproken. De regel»
betreffende het getuigenverhoor hebben daarvoor te zeer een publickrechtelijk karakter. Ook als partijen
niets van zieh laten horen zal een blijkens de stukken ongegrond beroep op het vcrschoningsrccht door de
rechter moeten worden afgewczen. Als O.K. Rutgers, '(ieheimhoudingsplicht en verschoningsrecht van de
nouns'. /M 1999, p. 286. bedoelt te zeggen dat er wel een dergelijke slelplicht bestaat. dan lijkt mij dat
dm onjuist.

II" Vgl. art. 79 lid I. aanhef, RO.
' Zie de conclusie AG bij dit arrest voor een overzkht van de verwarring onder dc daarvoor geldende
rechtspraak.
"*" Eerder sprak dc HR in dit verband ook al van een incident (HR 21 maart 1958. AW 1958, 213). maar
« • was nog voordat processueel orde op zaken werd gesteld.
A t 247 (oud) en thans art. 208 Rv.
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- waarin een getuige zieh net zo goed kan beroepen op het verschoningsrecht - geen
incidenten in eigenlijke zin kent. De incidentele vorderingen hoeven weliswaar niet
in de wet geregeld te zijn"**, maar je zou zeggen dat daaraan minstens iets van een
verzoek ten grondslag moet liggen. De behandeling van een incidentele vordering, of
die nu op de wet gebaseerd is of niet, volgt in ieder geval de voorschriften van art.
208 e.v. Rv.
Als aangenomen wordt dat de hoge raad destijds de term 'incident' in deze zin
heeft gebezigd (zie par. 4.4) is de uiterste consequentie dat de getuige die een beroep
op het verschoningsrecht wil doen dit kan inkleden in de door art. 208 Rv aangewezen vorm, dat wil zeggen in de vorm van een incidentele conclusie. Dat lijkt erg formalistisch en je doet zoiets eigenlijk alleen maar wanneer je er geen enkel
vertrouwen in hebt dat de rechter in Staat is je argumenten correct weer te geven. En
wie vertrouwt een rechter nu niet in dat opzicht...??? Juist, een rechter! De eerste die
op de gedachte kwam een incidentele conclusie te nemen in plaats van te zeggen wat
hij op zijn lever had was de kantonrechter die in appel als getuige was opgeroepen
om te verklären over een comparitie waarvan hij geen proces-verbaal had opgemaakt."^ Hij kwam ermee weg ook"*\ want iedereen doet net of het de gewoonste
zaak van de wereld is en hij krijgt een - afwijzende - beslissing.
Ma;ir het kan natuurlijk nog gekker, want als je als getuige op de zitting een
incidentele conclusie kunt nemen dan kun je dat ook door een procureur laten doen
en zelf wcgblijven. Dat bespaart je de gang naar de rechtbank en wat dies meer zij.
Deze stunt werd uitgehaa/d door het hoofd van de A/V'D die er niets voor voe/de om
in een civiele zaak een verklaring te komen afleggen. Hij liet aanvoeren dat hij als
hoofd van de AIVD het verschoningsrecht heeft en hij vorderde dit te erkennen en
vast te stellen dat hij daarom niet in rechte hoefde te verschijnen. Zelf bleef hij weg.
Natuurlijk pleegde de man daardoor een strafbaar feit""", maar daar wist de hoge
raad de volgende mouw aan te passen"'"':
Bij de beoordeling van het middel wordt het volgende vooropgesteld. Ingevolge art.
165 lid 1 (art. 191 lid I oud) Rv is ieder die daartoe op wettige wijze is opgeroepen,
verplicht getuigenis af te leggen. Deze verplichting, die berust op het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt ten dienste van een
goede rcchtsbedeling. houdt in dat de opgeroepen getuige ter terechtzitting dient te verschijnen en daar eon verklaring dient af te leggen. [A] Het grote belang van de waarheidsvinding brengt nice dat slechts in bijzondere gevallen een uitzondering kan
worden gemaakt op deze verplichting (HR 7 juni 2002, nr. COO/266, A'J 2002, 394).
Ook de getuige die zieh wenst te beroepen op een wettelijk verschoningsrecht of die
meent een andere, bijzondere reden te hebben waarom het afleggen van een verklaring
van hem niet kan worden verlangd, zal als regel ter terechtzitting moeten verschijnen
"•" Zo kan (of moet) het niet in Rv voorkomende verzoek om een rogatoire commissie op te dragen worden gedaan bij incidentele conclusie: 1 lot" Leeuwarden 4 maart 1942, A7 1942. 641.
" HR 7 juni 2002. AJV 2002. 394. De uitspraak dat deze kantonrechter de eerste was is gebaseerd op de
gepubliceerde jurisprudence en de eigen ervaring.
Cieldl de verplichte procesvertegenwoordiging. inu neergelegd in art. 79 lid 2 Rv. soms niet voor kantonrechteni?
' " ' Overtreding van art. 444 Sr. Daarover kan na HR 31 Oktober 1932. A7 1933, 321. geen misverswnd
meer bestaun: een expliciete bcpaling in Rv waarin Staat dat de getuige ook op de zitting moet verschijnen.
is daarvoor niet nodig.
1148
HR I *> September 2003./ht/W 2003, 149.
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om daar tegenover de rechter en de partijen die immers belang erbij hebben dat aan deze verplichting uitvoering wordt gegeven, de gronden \an /.ijn weigering kenhaar en
voor de rechter toetsbaar te maken. [B] In gevallen waann aanstonds duidohjk is dut
dergelijke gronden aanwezig zijn. kan het uit praktisch oogpunt do \ vwkeur \ crdiencn
dat de getuige deze tevoren schriftelijk aan de rechter on de betrokken purtijen bekend
maakt om verspilling van tijd en kosten te voorkomen. |C"| Indien de partij die de getuige heeft opgeroepen, zieh niet met deze gronden kan \erenigen, zal de getuige in
beginsel alsnog moeten verschijnen voordat de rechter een beslissing over de weigeringsgTond(en) neemt. |D] Alleen indien de partij die volhurdt bij de oproeping \un de
getuige. geen enkcl in rechte te respecteren belang bij de verschiimng van de gotuige
heeft aangevoerd, zal de getuige met een beroep daarop schrillelijk aan de rechter mogen vragen dat hij te dier zake eerst een, voor beroep vatbarc. beslissing gee ft.

De eerste geniepigheid zit in de zin die met [A] is aangegeven. In de daaraun
voorafgaande zin heeft de hoge raad het over twee (2) afzonderlijke verplichtingen
van de getuigen, namelijk die om te verschijnen en die om te verklaren, die beide
worden verbonden aan de hoofdregel van art. 165 lid 1 Rv. In zin [A| wordt het mi
voorgesteld alsof ten aanzien van die beide verplichtingen (die gcmakshalvc op ecu
hoop worden geveegd) al eerder was uitgemaakt dat daarop uitzondcringen kunncn
worden gemaakt. Dat is - excusez le mot - onverdedigbaar. Het door de hoge raad
aangehaalde arrest gaat namelijk allecn over dc tweede verplichting en niet over de
eerste.
In zin [B] geeft de hoge raad een praktische oplossing voor getuigen die iedereen nodeloos werk willen besparen. Ze sturen een brietje" ' en als de oproependc
partij van de getuige afziet is het daarmee gedaan. Voor die beslissing hadden wc de
hoge raad niet nodig, want we wisten zo ook wel dat als van een getuige wordt atgezien voordat het tot een verhoor is gekomen, alle verplichtingen van de getuige vervallen."*'

Zin [C] introduced! het probleemgeval: wat te doen als de oproepende partij
vindt dat de getuige ondanks diens kenbaar gemaakte bezwaren toch moet komen.
Daar geeft de wet een heel duidelijk antwoord op in art. 172 Rv. waarin de rechter dc
bevoegdheid - niet de verplichting - wordt gegeven een last tot medebrenging tegen
de getuige te geven. De daarop te geven beslissing zal af moeten hangen van de motivering van het verzoek. Indien de verzoekende partij bijvoorbeeld erkent dat een
beroep kan worden gedaan op het verschoningsrecht van verwanten (wat betekent dat
er geen verhoor zal plaatsvinden), misbruikt zij haar bevoegdheid zodat deze niet kan
worden ingeroepen (art. 3:13 jo 3:15 BW) en is de betrokken partij niet-ontvankelijk
in haar verzoek. In het tegenovergestelde geval, dat wil zeggen indien gemotiveerd
wordt aangegeven dat het maar de vraag is of de getuige zieh zal kunnen verschonen,
zal de last, indien daar overigens termen voor aanwezig zijn, moeten worden gege-

"" Denk niet dat dit iets is van de informele laatste tijd. In Rb Hoorn 21 juni 1850, W, 1143. p 4, is al
sprakc van een als getuige opgeroepen vroedmeester die een brieQe stuurdc naar dc rcchlbank omdal hij
bij een bevalling was geroepen. llij werd getrakteerd op een veroordeling in dc kosten omdal "nie! gcblcken is dat de getuige door wettige beletselen verhinderd is." Volgens het register van dc jaargang IH50 van
het Weekblad van het Regt zou in »f. 1156. p. 4, staan dat de vroedmeester later van dc veroordeling is
oniheven. maar op de aangegeven plaats heb ik dat niet kunnen vinden. Of deze vroedmcesler nog recht is
wedergevaren blijft dus onzeker.
Misschien niet alle aanspraken van dc getuige. maar die zijn hier niet aan de orde.
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vcn. De rechter mag de bewijspositie van de betrokken partij daarbij mee laten speien, zal dit zelfs moeten doen omdat de vrijheidsbeneming die het gevolg is van de
last niet lichtvaardig mag plaats vinden. Indien bijvoorbeeld slechts een getuige is
voorgebracht en er wordt aangegeven dat er geen ander bewijs voorhanden is, zal het
geven van de last moeten worden geweigerd. Indien van tevoren duidelijk is dat de
getuige hoe dan ook geen verklaring zal afleggen en daartoe niet gedwongen zal
kunnen worden, lijkt het alleen maar praktisch verdere pogingen te staken."-' Indien
de getuige een punt heeft opgeworpen dat ertoe zal leiden dat hoe dan ook geen verklaring kan worden afgenomen en de rechter de getuige aanstonds in het gelijk stelt,
ligt het het meest voor de hand om terzake een beschikking te geven, waartegen de
betrokken partij zieh dan in hoger beroep of cassatie kan voorzien.""
Kortom, we hebben hier een situatie bij de hand die zieh dagelijks voordoet en
waarvoor de wet een perfeete oplossing heeft gegeven. Het perfecte is mede daarin te
zocken dat het debat over de tegen de getuige uit te oefenen dwang gevoerd wordt
tussen partijen en de rechter, wuwr M/CV mrt efe ge/w/gt?. Die Staat daar immers volledig buiten en hoort zelfs onkundig te blijven van de argumenten die er zijn om bepaaldc vragen te gaan stellen en al helemaal van die vragen zelf.
Maar het lijkt wel alsof de hoge raad een siecht beeld heeft van wat een getuigenverhoor inhoudt en implieeert door in zin [D] een volstrekt andere weg in te
slaan. De oproepende partij moet volgens de hoge raad nu haar belang bij het getuigenverhoor onderbouwen en dat moet kennelijk ter kennis worden gebracht van de
getuige. Die mag dan zeggen dat dat geen enkel in rechte tc respecteren belang is en
"met een beroep daarop schriftelijk aan de rechter (...) vragen dat hij te dier zake
eerst een, voor beroep vatbare, beslissing geeft." lets vragen? We vorderen of verzoeken in civiele zaken toch alleen maar? En de getuige wo<?/ iets schriftelijk doen?
En een voor beroep vatbare beslissing vragen? Dat is een term die buiten de context
van de Algemene wet bestuursrecht wel heel vreemd aandoet en niet eenvoudig te
relateren valt aan de bepalingen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
1 let is een merkwaardige beslissing. Een debat over het belang van een getuigenverhoor hoort niet met de getuige te worden gevoerd. Die weet daar niets van
(kent de stukken niet en hoort die ook niet te kennen) en heeft daar niets mee te maken. (ietuigen moeten op de zitting verschijnen en hören daar een beroep op het verschoningsrecht te doen."" Indien zij daar vooraf over willen communiceren volgt
wat hiervoor is aangegeven: die weg past in het systeem van de wet, creeert geen
buitenwettelijke uitzondering op de verschijningsplicht en legt de verantwoordelijkheden op de plaats waar deze hören. Het belang van een partij bij het verhoor van een
bepaalde getuige kan niet vooraf worden beoordeeld. hangt af van de gestelde vragen
en is een kwestie waarbij de getuige geen partij is. Of om het met de woorden van de
hoge raad zelf te zeggen, nota bene naar aanleiding van een zaak waarin de getuige
ook via een brief vooraf een beslissing wilde: "[E]en beroep op verschoning [komt

" " Zoals in Hot" Amsterdam 4 januari 1*)%. A7 1997. 741: "Nu de getuige zieh schrittenjk uitdrukkelijk
en herhaaldelijk op haar verschoningsreehi heett beroepen. dient dit te worden geeerbiedigd. Dat zij met
ter zitting is versehenen, staat hier niet aan in de weg. te meer nu onaannemelijk is dat een nieuwe pog'"8
de getuige ter zitting te doen verschijnen etlect zal sorteren."
'"" Wat de gang van Alken was die heert geleid tot MR 8 mei 1998. <\7 1998. 606.
" " /.« luidde ook de degelijke rechtspraak van weleer: Rb Assen 12 januari 1950, M/ 1950.688.
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slechts toe] aan de versehenen getuige nadat hem een bepaalde vraag is gesteld en
dan nog slechts met betrekking tot die specifieke vraag.""**
Er is meer te zeggen over dit arrest, maar dat komt in par. 4.4 aan de orde.
Bij de bespreking van de vraag op welk moment een beroop moot worden
gedaan op het verschoningsrecht zal in het navolgende een onderscheid worden gemaakt tussen de verschoningsgerechtigden die zieh kunnen verschonen van het geven
van antwoord op bepaalde vragen en de verschoningsgerechtigden die zieh kunnen
verschonen van het atleggen van een verklaring. Daarbij wordt crvan uitgegaan dat
dit op de zitting gebeurt. Door het hienoor besproken arrest geschiedt dit onder de
aantekening dat de getuige dus ook
- van tevoren onder opgave van redenen een briefje kan schrijven met de mededeling dat er geen in rechte te respecteren belang is bij zijn verhoor;
- van tevoren of op de zitting een incidentele conclusie kan (docn) nemen
waarin onder opgave van redenen wordt gesteld dat er geen in rechte te respecteren
belang is bij zijn verhoor;
- als er bericht komt van de rechtbank dat de oproepende partij dal anders /ict
schriftelijk aan de rechter kan vragen - dat hocft niet door een procureur - ol'hij terzake een voor beroep vatbare beslissing mag krijgen.
Of een getuige door deze weg te volgen een strafbaar feit plecgt is nog een
open vraag. In de meeste gevallen zal de voor beroep vatbare beslissing, als die al de
getuige in het gelijk steh, na de geplande datum van het gelingen verhoor komen,
zodat het feit al gepleegd is. We zullen moeten afwaehten hoe de rechtspraak hier
tegenaan gaat kijken.
4.5. / De geta/gen oVe z/c/» £w/w;e/7 verschonen von ne/ o/7eggen von een verAr/onng
Een getuige kan zieh verschonen van het afleggen van een verklaring wanneer
de verschoningsgrond zodanig is, dat deze op elke denkbare te stellen vraag van toepassing is. De verschoningsgrond moet dus geen relatie hebben met de inhoud van de
vraag en dat gaat alleen maar op voor het verschoningsrecht van verwanten. In hun
geval brengt de tekst van art. 165 lid 2 sub a Rv dit op correete wijze tot uitdrukking,
nu van de verwanten wordt bepaald dat zij zieh van de verplichting van het eerste lid
(i.e. het afleggen van getuigenis) kunnen verschonen.
Als de getuige van het verschoningsrecht van verwanten gebruik maakt, vindt
er geen verhoor plaats en hoeft er dus ook geen eed te worden afgelegd. Uit art. 177
lid 2 Rv blijkt immers terecht dat de eed alleen wordt afgenomen indien er ecn verklaring zal worden afgelegd. Terecht, omdat de functie van de eed zo langzamerhand
is teruggebracht tot het markeren van het moment dat de waarheid geen geweld meer
mag worden aangedaan."" In het proces-verbaal kan worden volstaan met de aante||" HR 11 lebruari 1994. M/ 1994. 336.
' Over de noodzaak van die markering is iedereen net wel eens. zie Afrwwr.t/uM«'« // 1984-1985. 10377,
•"•• 13, p. II Hr zullen nog wel mensen te vinden zijn die door het aanroepen van hun Opperwezcn weerhouden worden van het afleggen van een leugenachtige verklaring. maar iedcre rechter zal kunnen bevesligen dat dit een zeldzaam fenomeen aan het worden is. Bij de behandcling van net nieuwe hewijvecht
sprak de VVD-fractie dan ook van "depreciatie c.q. inflatie van de eed" (/Camtvj/uMt-n // 1981-1982,
10377. nr. 12. p. 5). De SGP nam zieh voor de justitiabelen van de betckenis van de eed te doordringen
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kening dat de getuige is versehenen en door een beroep op het verschoningsrecht niet
is gehoord. Desverlangd kan expliciet worden aangegeven waarom dit beroep is gehonoreerd, indien namelijk een partij van oordeel is dat de rechter ten onrechte de
getuige heeft toegestaan zieh te verschonen en overweegt tegen die beslissing op te
komen (zie par. 4.4.2).
Een andere vraag is of de verwante getuige zieh ook in een later stadium, dus
nadat de eed is afgelegd en het verhoor is begonnen, nog kan verschonen of zelfs per
vraag kan uitmaken of hij al dan niet antwoord wil geven. Het verschoningsrecht
bestond al vanaf 1838 voor sommige verwanten en is bij de afschaffing van de onbekwaamheid van art. 1947 BW in 1988 ook toegekend aan andere verwanten en terecht gekomen in art. 191 Rv (oud). Wet en wetsgeschiedenis geven cvenwel geen
antwoord op de hier gestelde vraag"**, en hetzelfde geldt voor de jurisprudentie. We
mocten dus te rade gaan bij de ratio van de bepaling. We zagen al eerder dat die een
tweeledige is: het voorkomen van meinedige en onbetrouwbare verklaringen en het
voorkomen van gewetensnood bij de betrokken getuige."" Die ratio geeft geen oplossing, want het met de regeling te bereiken doel kan evengoed worden gediend
door de getuige per vraag te laten bezien of al dan niet een beroep moet worden ge(tiian op het verschoningsrecht. De goede procesorde moet tenslotte de oplossing bieden. De partij die een verwante als getuige voorbrengt lijkt onevenredig te worden
bcvoordeeld. indien die verwante op iedere onwelgevallige vraag kan weigeren te
antwoorden. De 'equality of arms' zou daarmee in het gedrang komen. Omgekeerd
zou een verwante getuige die een onaangename verklaring aflegt, er wel erg gemakkelijk vanaf komen als hij alle vragen die hij liever ontloopt, terzijde kan stellen.
De verwante getuige zal zieh dus alleen voorafgaand aan het verhoor op het
verschoningsrecht kunnen beroepen. Doet hij dat niet, dan gelden vanaf dat moment
voor die getuige dezelfde verplichtingen als voor andere getuigen. Hij is dan verplicht de eed at" te leggen, verplicht om antwoord te geven op de gestelde vragen ten/.ij hij zieh nog op een ander verschoningsrecht dan dat van art. 165 lid 2 sub a Rv
kan beroepen - en verplicht dat naar waarheid en volledig te doen. Dat zijn verstrekkendc consequenties, die de getuige zieh wel zal moeten realiseren voordat hij terzake een beslissing neemt. Ook hier ligt het op de weg van de rechter om de getuige
adequaat te informeren. Aan art. 177 lid 1 Rv zou daarom nog een zin moeten worden toegevoegd, luidende:

(ib., p. 13), maar daar is tot nog toe niet veel van gekomen. Het zou daarom recht doen aan de religieuze
neutraliteil van de Staat als de eed door een gong vervangen zou worden of iets in die geest. maar dit terzijde.
"*" Hooguit kan worden gewezen op het volgende. Het ontwerp-l.oefr(A.<wiiv.vmMi>n // 1903-1904, B. 70
, nrs. 2 en 3. zie par. 2.2.3.19) voorzag in art. 1930 in een verschoningsrecht voor verwanten. dat alleen hei
atleggen van getuigenis oimalle. Het voorgestelde professionele verschoningsrecht van art. 1931 gold ook
v t w het heantwoorden van bepaalde vragen. IX- MvT (p. 36) wees erop dat dit samenhing met de ratio van
het toekermen van het verschoningsrecht. Dal werd ook volgehouden toen sommige kamerleden om wijziging vroegen (AVimtT.vMAAen // 1906-1907. B. 34. nr. 1. p. 17). Hoewel dit niet met zoveel woorden werd
gezegd. lijkt het crop dat de regering de beslaande regeling wilde handhaven. Die werd dus kennelijk zo
uitgelegd. dat het bij verwarnen uitsluitend ging om een verschoningsrecht ten aanzien van het afleggen
Min een verklaring op zieh. Het wetsontwerp heeft dat stadium echter nooit vertaten, zodat de belekenis
hierum een beperkte is.
" " A.'ctmcrxft<M<7t // 1922-1923. 337 (MvT). p. 4. rechter kolom
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Indien een verwarte in de zin van art. 165 lid 2 sub a te kennen geeftvoomemens tc
zyn geen beroep te doen op het verschoningsrecht, houdt de rechter de gelinge de
rechtsgevolgen daarvan voor.
Het vorenstaande laat onverlet dat een verschoningsgerechtigde verwante.
nadat de verklaring eenmaal is afgelegd, weer vrij is om te beslissen of hij eei\ beroep
doet op het verschoningsrecht. Een in eerste aanleg gehoorde gctuige kan in hoger
beroep alsnog weigeren een tweede verklaring af te leggen.'"* Na het atlcggen van
de eerste verklaring heeft de getuige immers aan alle voor een getuige geldende verplichtingen voldaan. Er is geen bepaling waaruit volgt dat door een getuige voorufgaand aan een verhoor genomen beslissingen cx>k gelden voor latere verklaringen."™
Voor hetgeen op dit punt wordt verdedigd (i.e. dat de verwante niet per vraag
het verschoningsrecht kan inroepen) kan ook nog een argument worden gevouden in
de wetstekst. Ten aanzien van het verschoningsrecht van verwanten is immers onafgebroken vanaf 1838 in de elkaar opvolgende wettelijke regelingen bepaald. dat deze
getuigen zieh kunnen verschonen van "het afleggen van getuigenis." Dat verschoningsrecht wordt blijkens de tekst dus niet gegeven voor het beantwoorden van bcpaalde vragen. De regeling in het Wetboek van Burgerlijke Rcchtsvordering
onderscheidt zieh daarniee van de regeling van art. 217 Sv. waarvan de aanhef luidt:
"Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van bepaaldc vragen kunnen
zieh verschonen...." Door de publicatie van de notulen van de eomniissic-Ort""" weten we dat over deze formulering goed is nagedacht. Nadat eerst op instigulic vim dc
voorzitter was besloten van verwanten te eisen, dat zij maar van tevoren moesten
bedenken wat er allemaal kon worden gevraagd'""', gaf vervolgens het argument dc
doorslag dat de verdediging tijdens het verhoor wel eens onverwacht in allerlei familiegeheimen kon gaan wroeten. Daarop werd besloten de regeling te wijzigen door
aan verwanten ook het recht te geven zieh tc verschonen van het geven van antwoord
op bepaalde vragen.""" Dit vindt zijn weerslag in de memorie van toelichting op deze
bepaling, die luidt: "Die vrijheid kan aan de bereidwilligheid als getuige op tc treden
slechts ten goede komen. Zeer wel kan 't zieh in de practijk voordoen, dat iemand
bereid is geweest om te verschijnen, maar onverwacht voor vragen geplaatst wordt,
die hij had uitgeschakeld; het is billijk alsdan met zijne bezwaren rekening te houden.""*<

"" Zoals gebeurde in de zaak die Icidde tot HR 2 juni 1936. M/ 1936.992.
'"* Voor strafzaken cxpliciet bevestigd door !1R 20 februari 1990, iV7 1990. 635. Ook dc omstandighcid
dal dc geluige ccrdcr bij politic en in ccrslc aanleg een voor de verdachte belastende verklaring had afgclegd. verandcrde hieraan niets.
"*" LINDENBERG 2002.
"*' LINDENBERG 2002, Notulen 5de vergadcring. p. 15.
'"• ÜNDENBERG 2002. Notulen 6de vergadering. p. 8.
"" MvT ORO. Aimers/!/**«.'« / / 1913-1914, 286. nr. 3. p. 109. Art. 218 Sv ondcrging dczclfdc wij/iging.
Het is waar dat dat niet afzonderlijk is toegelichl bij dat artikel. maar de Stelling van VERBÜRG 1975. p.
37. dat deze wijziging "zonder enige toelichting" in de wet is gekomen gaat craan voorbij dat de regering
het kennelijk vanzclf vond spreken dat de toelichting op dc ovcreenkomstige passage in art. 217 Sv niet
behoefdc te worden herhaald. VERSTEGEN 1931. p. 104. bespreckt dc bcdocling van de wetgever bij
deze wetswijziging dan ook zonder zieh zelfs af te vragen of wat bij art. 217 is opgcmcrkt niet ook voor
art 218 geldt. De vier pagina's speculates van Verbürg over de achtcrgrond van de »ijziging lijkcn du»
«en beetje op dnjfzand te zijn gebouwd.
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In 1988 en 2002 heeft de wetgever, die we uiteraard bekend mögen veronderstellen met het bestaan van de in 1926 gewijzigde zusterbepaling in het Wetboek van
Strafvordering, niettemin ervoor gekozen geen wijzigingen in de tekst aan te brengen. We moeten dus aannemen dat dit welbewust is geschied, zodat längs deze indirecte weg toch mag worden geconcludeerd dat het de bedoeling is van de wetgever
dat verwanten die geen beroep hebben gedaan op het verschoningsrecht, naar waarheid antwoord geven op a/fc gestelde vragen en zieh niet meer kunnen verschonen op
grand van art. 165 lid 2 sub a Rv.
4.3.2 De gi/u/ge/i t//e z/c/i fa/nne« versc/ionew van Ae/ ftranftvoorcfew van

In de hier bcdoelde gevallen hangt de gegrondheid van het beroep op het verschoningsrecht af van de inhoud van de vraag. Dat is het geval bij alle andere grondslagcn voor het verschoningsrecht buiten het verschoningsrecht van verwanten. De in
de par. 3.3 t/m 3.7 besproken gevallen kenmerken zieh immers daardoor, dat het verschoningsrecht bestaat indien het antwoord op een bepaalde vraag het prijsgeven van
informatie impliceert die verborgen mag blijven (het nemo-teneturverschoningsrecht)
of verborgen moct blijven (de overige gevallen). Gemakshalve worden al deze gevallen hier geschoren over de kam van het professionele verschoningsrecht.
Het professionele verschoningsrecht ontslaat de betrokkene logischerwijs dus
nict van de verplichling om een verklaring af te leggen.'"*' De geheimhouder zal dus
moeten verschijnen, de prealabele vragen moeten beantwoorden en de eed moeten
afleggen. Daania kan het getuigenverhoor beginnen en kan de geheimhouder op het
moment dat hij een beroep op het verschoningsrecht wil doen zijn redenen van verschoning aan de rechter mededelen. Het verschoningsrecht geeft hem immers alleen
het recht om zieh te onthouden van het antwoord op bepaalde, specifieke vragen.""
Het lijkt ook wel zo kies te zijn als een geheimhouder maar even afwacht of er wel
vragen worden gesteld, die hem tot een beroep op het verschoningsrecht nopen. Het
alleen al onthullen van een professionele relatie met iemand kan immers al iets zijn,
wat onder de geheimhoudingsplicht valt.
Niettemin zijn er natuurlijk gevallen waarin meteen duidelijk is waarover de
gestelde vragen zullen gaan en dat over dat onderwerp niets mag worden onthuld
omdat dat geheim moet blijven. Er is natuurlijk geen bezwaar tegen dat de getuige dit
aanstonds meldt en dat daarop meteen een beslissing wordt genomen.'"* Verderkan
de rechter praktisch handelen door voorwaarden te stellen aan de nog te stellen vragen om te voorkomen dat er vragen worden gesteld die onder het verschoningsrecht
vallen.'""

"** Zoals in dc ecrstc verschoningsrechtzaak. die van De Batavier (par 2.2 3.3). al werd uitgemaakt: HR
24juni 1845. »'. 634.
""' Hxpliciet nog eens: Rb 's-Oravenhage 6 juni 1922. A7 1924, 939, en Rb 's-Hertogenbosch 2 maart
1937. A'./ 1937, 1011. in een civielc zaak; HR 25 mei 1999, .V7 1999, 580, ten aanzien van een belastingambtenaar in een strafzaak. Idem in een strafzaak Rb Breda 11 juni 1959. Ay 1960, 595.
'"* Zoals in HR 16 januari 1990. ,V./ 1990. 418 en HR 15 juni 1993, A7 1994. 37, in beide gevallen t «
aanzien van de toepassing van art. 219 Sv.
""' HR 4 januari 2000. .\7 2000. 537. t.a.v. het incidentele verschoningsrecht in een strafzaak.
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De tekst van art. 165 lid 2 sub b Rv loopt met het voorgaande niet in de pas.
De wet formuleert het immers zo, dat de geheimhouders zieh van het atleggen V«IM
<*n ver/t/anwsj kunnen verschonen. Indien dat wordt afgezet tegen de tekst van art.
165 lid 3 Rv - waarin sprake is van het zieh kunnen verschonen van het beaimvoorden van een bepaalde vraag - zou men kunnen menen. dat de geheimhouder in het
geheel geen verklaring af zou hoeven te leggen. We hebben al gezien dat de hogc
raad er in strafzaken al heel lang anders over denkt, ondanks de tekst van art. 218 Sv.
welk artikel ook de mogelijkheid open lijkt te laten dat er in het geheel geen verklaring behoeft te worden afgelegd. De hoge raad denkt er terecht anders over, want er
valt geen zinnige reden te bedenken waarom een geheimhouder vragen over ondcrwerpen die niets met zijn beroepsuitoefening te makcn hebben zou mögen ontgaan
omdat hij bij het antwoord op andere vragen zou moeten verteilen wat geheim moet
blijven. Ook hier geldt weer, dat de wetgever onzorgvuldig en ondoordacht hecft
geformuleerd."** De achtergrond van de bevoegdheid een berocp te docn op het vcrschoningsrecht, namelijk de plicht tot geheimhouding. brengt dus met zieh dat ten
aanzien van deze verschoningsgerechtigden geen betekenis moet worden gehecht aan
de wettelijke formulering.
We hebben hiervoor al gezien dat de beslissing of al dan nict een berocp op
het verschoningsrecht wordt gedaan in beginsel geheel berust bij de verschoningsgerechtigde beroepsbeoefenaar. Daaruit volgt dat deze zondcr consequentics terug kan
komen op een eerdere beslissing. Wie aan het begin van het verhoor verklaart, mag
aan het eind zijn mond houden, en wie in ecrstc aanleg zijn mond hicld. mag in hoger
beroep verklaren.

4.4 De op een beroep op het verschoningsrecht te nemen beslissing
Indien een getuige op enig moment een beroep doet op het verschoningsrecht,
is het steeds aan de zittingsrechter'"''' om daarop een beslissing te nemen. De rechter
zal immers moeten uitmaken of de getuige een dergelijk beroep toekomt. I)c daarbij
toe te passen criteria zijn al eerder aan de orde gekomen. Hier gaat het om de procesrechtelijke uitwerking daarvan.
4¥. / De aarc/ vaw de

tes/üsing

In het begin van par. 4.2 is aangegeven dat volgens de rechtspraak van de hoge raad door een beroep op het verschoningsrecht een procesrechtelijk incident ontstaat. De term wordt gebruikt in het arrest waarin de hoge raad duidelijkhcid
verschafte over de procesrechtelijke status van een beslissing op een beroep op het
verschoningsrecht
, maar werd daarvoor ook al in dit verband gebezigd." ' De

" " Ook VERBÜRG 1975, p. 37-41, komt lot de slotsom dal aan de aanhef van art.21« Sv. bij de interpre«ali« van welke bepaling hetzclfde problcem speelt als bij art. 165 lid 2 sub b Rv. ten aanzien van gcheimtojxlere geen betekenis moet worden gehecht.
I" Dai ligt voor de hand, maar is ook al eens expliciet beslist: Rb Amsterdam 27 juni 1929. M/ 1930. 102.
HR 17 november 1966. A7 1967. 223.
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vraag is of de hoge raad hiermee het oog had op de incidenten waarop de art. 208 e.v.
Rv doelen. Vermoedelijk is dat niet het geval. De term 'incident' is immers een verzamelbegrip voor alle voorvallen die op de gewonen loop van het geding inbreuk
maken en een rechterlijke beslissing vereisen. Een algemene regeling van dergelijke
incidenten was vroeger niet in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te vinden"" en nu ook niet. Alleen de incidenten die worden ingeleid met een incidentele
vordering vinden hun regeling in de wet.
Hocwcl hiervoor al is gebleken dat ook het beroep op het verschoningsrecht
door sommigen wordt ingekleed als een incidentele vordering, kan dat niet met zieh
brengen dat een dergelijk beroep op gelijke voet moet worden behandeld als de am.
208 c.v. Rv voorschrijven. Dat blijkt al uit het feit dat in het eerste geval waarin zo'n
incidentele vordering werd ingesteld"", werd getolereerd dat de incidentele conclusie niet door een procureur werd ingediend. Het blijft dus een incident sui generis,
waarvoor de procesregels door de praktijk (d.w.z. de jurisprudentie van de hoge raad)
moeten worden ingevuld.
In HR 17 november 1966, A7 1967, 223, bepaalde de hoge raad ten aanzien
van de aard van de beslissing dat deze "hetzelfde karakter heeft als een beslissing in
de hoofdzaak." In een dagvaardingsprocedure is het dus een (incidenteel) vonnis en
in ecu rekestprocedure een (incidentele) beschikking."™ De in een faillissementsverhoor ex art. 66 of 223b F genomen beslissing blijkt de hoge raad aan te merken als
een beschikking"", en hetzelfde geldt voor de bij de uitvoering van een rogatoire
commissie genomen beslissing.""'
Aan deze rechtspraak moet niet de betekenis worden gegeven, dat de beslissing op een beroep op het verschoningsrecht niet alleen hetzelfde karakter heeft als
een beslissing in dc hoofdzaak, maar ook een dergelijke beslissing is. Dat zou erg
onpraktisch zijn, want daarmee zou het steeds gaan om een vonnis of een beschikking en zouden steeds de daarvoor geldende voorschriften in acht moeten worden
genomen. Het is niet erg waarschijnlijk dat de wetgever de regeling van de artt. 229
e.v. respectievelijk 287 e.v. Rv altijd toegepast wil zien. Het is eerder aannemelijk,
dat de zittingsrechter naar bevind van zaken mag handelen en alleen dan een wat
formele benadering kiest als de belangen van betrokkenen, bijvoorbeeld indien zij
zieh niet met de gegeven beslissing kunnen verenigen, dat met zieh brengen. Wellicht bedoelde de hoge raad dat uit te drukken toen beslist werd dat voor een dergelijk
geval een "voor beroep vatbare beslissing" kan worden gevraagd."" In rechterstaal
heet dat het "afzonderlijk minuteren."
In par. 4.4.4 zal worden nagegaan of het gaat om een eindvonnis of beschikking of een tussenvonnis of-beschikking.

"'' I1R 21 maart 1958. VJ 1**58. 213. en in de lagere rechtspraak: Hot's-Hertogenbosch 4 maart 1965. .V/
1966. 1.1J; 1 lof s-1 lertogenbosch 3 mei 1955. ,V/ 1955, 783; Hot'Amsterdam 8 mei 1953. V/ 1954. 233
(t.a.v. de hcslissing over de hekwaamheid vail een getuige).
'"• C.W. Star Busmann. //<><>/<AyuMi-M iwi fin7-#cT/i/*f Rcc/imwt/erinj». 3de druk. Haarlem 1937. p. 363.
'" HR 7 juni 2002. .V/ 2002. 394.
'" Kort daama toegepast in HR 6 april 1967, A7 1967, 225.
' " HR I maart 1985. V/ 1986. 173 (Notaris Maas).
"" HR 11 maart 1994. /\7 1995.2.
' " HR 19 September 2003. Ävjflf 2003, 149.
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De wetgever geeft geen afzonderlijke voorschriften voor de vastlegging van
op de zitting gegeven beslissingen, zoals de bepaling van de orde waarin de gelingen
worden gehoord. het niet toelaten van bepaalde vragen en het vaststellen van de getuigentaxe. Omdat de hier bedoelde beslissingen, zoals we hiervoor hebben ge/.ien.
als vonnis of beschikking moeten worden aangemerkt maar het niet zijn, zal de rechter op de voet van art. 180 lid 1 Rv in beginsel kunnen volstaan met vastlegging van
de beslissing in het proces-verbaal van de zitting" " en overigens de vrijheid bchouden om deze nog afzonderlijk te minuteren (in de terminologie van de hoge raad: een
voor beroep vatbare beslissing geven), wat inhoudt dat de beslissing in een af/onderlijk stuk wordt opgezet, uitgewerkt en vastgelegd. Hot alleen opnemen in het procesverbaal heeft als voordeel dat er geen verdere uitwerking hoeft plaais te vinden. maar
geeft weinig gelegenheid tot motivering. ()m snelheid en gedegenheid met elkaar te
kunnen combineren is mij bekend dat sommige zittingsrechlcrs in een zaak. waarin
een beroep op het verschoningsrecht te verwachten is, de uitgewerkte beschikking al
klaar hebben liggen op de zitting. Dat kan een efficiente manier van werken zijn als
er reden is om geen verrassingen te verwachten.
Bij afzonderlijke minutering ligt hei voor de hand aansluiting te /oeken bij de
artt. 230 en 231 Rv in het geval van een vonnis en de artt. 287 en 290 lid 3 Rv in het
geval van een beschikking. Daarbij dient niet over hei hoofd te worden gc/.icn dat de
getuige - die immers partij is geworden in het incident - bij de partijen dient le worden vermeld. Alle betrokkenen zullen, naast nun rol in de hool'dzaak, moeten worden
aangeduid als 'partij in het incident', omdat er in het 'verschoningsrechtincident' immers - afgezien van het geval dat het incident met een incidentelc vordering is ingcleid - geen eisers en verweerders zijn. De omschrijving van het verloop van het
geding zal alleen het incident hoeven te betreffen. Verstrekking van een afschrift aan
de getuige overeenkomstig art. 231 lid 1 resp. 290 lid 3 Rv zal, indien uitreiking op
de zitting zelf niet mogelijk is, plaats moeten vinden door verzending aan diens op de
zining op te vragen adres, nu deze slechts zelden door een procureur in het geding zal
zijn vertegenwoordigd.

Als de rechter meteen kan beslissen op het beroep op het verschoningsrecht.
zal hij nog tijdens het getuigenverhoor zelf uitspraak kunnen doen. Die vindt dan,
afhankelijk van de openbaarheid van de zitting, al dan niel in het openbaar plaats.
Indien de rechter zieh niet in Staat acht om meteen te beslissen, zal een nadere datum
voor de uitspraak moeten worden bepaald. Art. 229 en 286 Rv bieden immers geen
ruimte meer om uitspraak te doen op een niet van tevoren bepaalde datum. Wei is het
uiteraard mogelijk de uitspraak voor bepaalde tijd uit te stellen, ook als partijen daar
niet om verzoeken. Voor zover de genoemde artikelen al lijken le suggcreren dat dit
alleen op verlangen van partijen kan, is aan de niet-inachtneming daarvan geen gevolg verbonden. In de praktijk zal aanhouding van een dergelijke beslissing wel eens
onvermijdelijk blijken te zijn.
* Zoals kennelijk gebeurde door de RC in HR IS Oktober 1999, M/2001.42 (Veitrouwensarts).
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In het in 4.4.1 genoemde arrest lijkt de hoge raad de beslissing dat de getuige
partij wordt in het incident te gronden op de overweging, dat in het incident de rechten en verplichtingen van de getuige worden vastgesteld."™ De vraag is natuurlijk of
dit />i//?fr/7//*r rechten en verplichtingen zijn in de zin van art. 6 EVRM. Dat lijktniet
erg waarschijnlijk. De verplichting om te getuigen in rechte is een publiekrechtelijke.
Van die verplichting hangen geen burgerrechtelijke aanspraken af. Die ontstaan pas
aan het eind van het afleggen van de verklaring, wanneer de getuigentaxe wordt
vastgcsteld. Ken beslissing over het verschoningsrecht is dus niet vergelijkbaar met
de intrekking van een publiekrechtelijke vergunning, ten aanzien waarvan het Europese Hof wel oordeelde dat deze onder art. 6 EVRM viel.""" De uitspraak behoeft
daarom niet plaats te vinden in het openbaar.
4.4.-/ De /n/i«!«/ van </e Aes/m/w^ «i eeryfe aa/j/eg
In de eerste plaats zal de rechter een oordeel moeten geven op het beroep op
het verschoningsrecht. maar dat was niet zo moeilijk te bedenken.
Ingcwikkelder is de vraag of de beslissing uitvoerbaar moet worden verklaard
bij voorraad. Op zieh is dat mogelijk, want een uitvoerbaarverklaring bij voorraad
hocft niet per sc bctrekking te hebben op een executeerbare beslissing. Dat blijkt uit
een bepaling als art. 81 lid 3 Rv.'"" De uitvoerbaarverklaring bij voorraad betekent
dan, dat ondanks daartcgen in te stellen of ingestelde rechtsmiddelen mag worden
aangenomen dat de beslissing de rechtsverhouding tussen betrokkenen bepaalt. Bij
gegrondbevinding van het beroep op het verschoningsrecht betekent dat, dat de getuige zijns weegs kan gaan respectievelijk geen antwoord hoeft te geven en verder
kan worden gegaan met de rest van het verhoor. Eigenlijk valt de te maken afweging
sanien met de vraag of wel de mogelijkheid van appel of cassatie moet worden gecreöerd, wat hieronder besproken zal worden.
Bij afwijzing van het beroep op het verschoningsrecht betekent de uitvoerbaarverklaring bij voorraad, dat het getuigenverhoor kan worden voortgezet, ook als
de getuige het er niet mee eens is. Dat kan tot pijnlijke situaties leiden, want de getuige wordt dan verplicht te verklaren terwijl hij of zij er zelf van overtuigd is dat die
verplichting er niet is. In het ergste geval zou gijzeling kunnen volgen. Redres, als de
rechter achteraf ongelijk blijkt te hebben, door de afgelegde verklaring uit te sluiten
van het bewijs, is een wijze van herstel waaraan de getuige niets heeft. Het ingrijpen
van hogerhand op de voet van art. 351 Rv zal altijd te laat komen. Buiten de gevallen
dat er geen enkele kans bestaat dat de getuige het bij het rechte eind heeft, lijkt het
dus verstandig te zijn die uitvoerbaarverklaring bij voorraad achterwege te laten en
de getuige de gelegenheid te geven zijn visie aan de hogere rechter voor te leggen.
Uit de gepubliceerde jurisprudentie blijkt niet dat ooit anders is gehandeld.

"'" IIR 17 novembcr l%6. ,V7 1967. 223. IX- overweging luidt: "dat de getuige. wiens rechten en verplichtingen d(Kir zodanige beslissing worden vastgesteld, partij in het incident wordt." Je zou een woord als
'immers' \erwachten, maar dit ontbreckt. Als de tussenzin niet redengevend bedoeld zou zijn, was de«
overbodig goweest. IX- voorgestane uitlcg is daarom redelijk
""" l-URM 27 Oktober 1087. ,V./ 1988. 997.
"*' Het Gerecht in eerste aanleg Curacao 8 juni 1983, A7 1984. 433. zag geen mogelijkheid tot een uitvoerbaarverklaring bij voorraad. maar onder het huidige recht kan daarover geen twijfel bestaan.
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Voor het mogelijk maken van appel of cassatie op de voet van art. 337 lid 2.
358 lid 4 of 401a lid 2 Rv zal eerst moeten worden uitgemaakt om wat voor ecu beslissing het gaat. Voor 1 januari 2002 hoefde de hoge raad zieh daarover niel druk te
maken. want onder het voor die tijd geldende Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering konden rechtsmiddelen altijd worden aangewend tenzij die mogelijkheid was
uitgesloten. Dat laatste gebeurde nooit, want dat zou hetekenen dat pas tegelijk met
het eindvonnis kon worden geappelleerd. en dan komt een beslissing over een gctuige altijd als mosterd na de maaltijd. Doordat de wetgever die regel heeft omgedraaid
(geen rechtsmiddelen, tenzij dat mogelijk is gemaakt) en de rechter daarbij niet had
stilgestaan, moest op dit punt een beslissing worden gegeven in HR 1») September
2003, /JwW 2003, 149. De hoge raad vindt een creatieve oplossing door te overwegen dat een "dergelijke beslissing (...) ten opzichte van [de getuige moet| worden
beschouwd als een eindarrest waartegen door hem een rechtsmiddcl kan worden ingesteld." Met mogelijk maken van appel of cassatie is dus ten aanzien van de getuige
niet aan de orde.
Om te bezien hoe dit ten aanzien van de partijen in de procedure is moet allereerst in aanmerking worden genomen dat zij alleen een rechtsmiddel kunnen instellen
als het beroep op het verschoningsrecht is toegewezen. Als dit is afgewezen kan alleen de getuige daar iets tegen doen. omdat het alleen aan de getuige is om te bcpalcn
of een beroep op het verschoningsrecht wordt gedaan. Voor partijen siaat in zo'n geval dus geen rechtsmiddel open."*" We hebben het dus over de situatie dat het beroep op het verschoningsrecht gegrond is verklaard. Het aanmerken van zo'n
beslissing als tussenbeslissing zal er in de meeste gevallen toe leiden dat het appel
pas tegelijk met de einduitspraak kan worden ingesteld en de bcwijslevering in de
desbetreffende aanleg niet tot haar recht komt. Anderzijds is de ratio van juist de genoemde bepalingen te bewerkstelligen dat de bchandeling van een zaak in ecu bcpaalde instantie in beginsel zo vlot mogelijk wordt afgerond'"", waarna de gehele
zaak - en niet allerlei deelproblemen - bij de hogere rechter terecht komt. I)e uitdnikkelijke restrictie tot de getuige in de geciteerde zinsnede zal dus niet toevallig zijn.
De hoge raad heeft kennelijk dit uitgangspunt van de wetgever willen respecteren,
zodat ten aanzien van partijen het nog steeds om een tussenbeslissing gaat.
Dat betekent dat de rechter zal moeten bezien of hij de mogelijkheid wil openen tegen zo'n toewijzende tussenbeslissing een rechtsmiddel in te stellen.
Dan zal
hij het belang van een snelle afdoening van de zaak moeten wegen tegen het belang
van partijen om op dit punt duidelijkheid te krijgen. Daarbij zal met name een rol
spelen in hoeverre de afloop van de zaak afhangt van de door de getuige af te leggen
verklaring. Indien die verklaring een essentiele rol speelt, lijkt het wijs beleid appel
of cassatie mogelijk te maken. De advocaten van partijen doen er verstandig aan om
de rechters hierop te attenderen, want het valt niet te verwachten dat iedere rechter
even alert is op deze kwestie.

I * HR Pnovember 1967, A7 1968, 164.
"" Komt-mutti-n // 1999-2000. 26855. nr. 3 (MvT). p. 164.
"** HR 23 januari 2004. Äw/Jf 2004. 20. brengt hierin geen verandering. Omdat de mogelijkheid te appellercn afhangt van de inhoud van de beslissing is er nooit een situatic dat er tegelijkcrtijd sprake is van een
«VKsenbeslissing en een eindbeslissing. De door de HR voor dal geval aangenomen uitznndering op de
appelregeling van art. 237 lid 2 Rv is dus nooit van toepassing op de hier bedoelde beslissingen.
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Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat een kostenveroordeling in het reguliere geval niet aan de orde lijkt. Door een beroep op het verschoningsrecht ontstaat ook al mag iedereen daar natuurlijk het zijne over zeggen - niet zozeer een geschil,
dat gesproken kan worden van een in het ongelijk gestelde partij of toepassing van
art. 289 Rv geindiceerd is. Dat lijkt me anders te zijn wanneer het beroep op het verschoningsrecht wordt gedaan in de vorm van een incidentele vordering of verzoek.
De getuige trekt de kwestie dan in de contentieuze sfeer en lokt bij de andere betrokkenen kosten uit die nu eenmaal aan een schriftelijke gedingvoering verbünden zijn.
Indien de getuige in het ongelijk wordt gesteld, zal hij dus in de kosten moeten worden verwezen. Ten aanzien van partijen lijkt me nog ruimte voor twijfel. Zij hebben
niet gevraagd om de/e manier van procederen, die voor zover te overzien valt geen
rcdclijk docl kan dienen. Dat kan aanleiding zijn hen buiten de kosten te houden.
Naast art. 289 Rv komt ook art. 178 Rv als grondslag voor een kostenveroordeling in aanmerking. Dan moct het gaan om een situatie waarin door het onterechte
beroep van de getuige op het verschoningsrecht daadwerkelijk kosten zijn gemaakt,
bijvoorbecld doordat het getuigenverhoor is aangehouden en de getuige andermaal
moet worden opgeroepen. nadat zijn beroep op het verschoningsrecht was afgewezen. Dcrgelijke beslissingen zijn wel genomen. '** Een consequent beleid op dit punt
kan bijdragen aan het voorkomen van een lichtvaardig beroep op de verschoningsrcchtclijkc bcpalingen.
De hiervoor gegeven analyse ten aanzien van de aard van de beslissing dort
wel een eigenaardig probleem ontstaan met betrekking tot de kostenveroordeling.
Indien het gaat om een tussenbeslissing kan de rechter immers op grond van art. 237
lid 2 Rv de kostenbeslissing aanhouden tot de eindbeslissing"*'\ als het gaat om een
eindbeslissing niet. De getuige is evenwel geen partij bij het eindvonnis, zodat eventueel aan hem te betalen kosten onmogelijk in het eindvonnis kunnen worden opgenomen. Dat betekent dat ten aanzien van de kosten altijd in de naar aanleiding van
het beroep op het verschoningsrecht te geven beslissing beslist moet worden.
De getuigentaxe hoeft niet in de beslissing naar aanleiding van het beroep op
het verschoningsrecht te worden betrokken. Deze kan evenals in andere gevallen in
het proces-verbaal van de zitting worden opgenomen. Ook een getuige die zieh heeft
beroepen op het verschoningsrecht kan op die taxe aanspraak maken, zelfs als het
niet tot het afleggen van een verklaring komt.""
4.4.5 De w/mi«/ iww Je 6es/«s/"/;g j/j appe/
Ten aanzien van de in hoger beroep te nemen beslissing gelden in ieder geval
de in de vorige paragraaf gemaakte opmerkingen. Wat de kosten betreff ligt het echter anders. Door het appel zijn alle betrokkenen in een rechtsstrijd verwikkeld geraakt
die aanzienlijke kosten met zieh brengt. Er is eventueel gedagvaard, er zal griffie-

""• Rb Zutphcn 19 december 1952. JVJ 1953. 482 (ten aanzien van het overeenkomstige toenmalige art.
116 Rv).
"*" /oals het hot deed in HR 19 September 2003. Äv</»f 2003 149
'" Rb Assen 12 januari 1950, Aü 1950.688.
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recht betaald moeten worden, er is de verplichte procureurstelling en dal kost allemaal geld. Er zal dus ook altijd een kostenveroordeling hchoren te volgen.
De dichotomie 'tussenvonnis ten aanzien van partijen-eindvonnis ten aanzien
van de getuige" zorgt ook in appel voor een puzzeltje. want hi>e Staat het nu met de
toepassing van de am. 355 en 356 Rv. Als de getuige in appel konit. dan is het beroep op het verschoningsrecht afgewezen. Hoewel de beslissing als een eindvonnis
ten opzichte van de getuige moet worden gezien. lijkt het loch logischer om het ten
aanzien van deze artikelen weer als een tussenvonnis te beschouwen. want bij bekrachtiging zal de zaak terug moeten naar de eerste aanleg om de getuige alsnog te
hören.

4.5 Rechtsmiddelen
De beantwoording van de vraag in welke gevallen een rechtsmiddel kan worden ingesteld begint zieh na het vorenstaande al af te tekenen. Aanvankelijk bedocldc
de hoge raad ook hiervoor in HR 17 november 1966. JV7 1967, 223, en MR 17 november 1966. A7 1967, 224. een richtsnoer te geven door te overwegen dal "de getuige (...) op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijnen hogere voor/.iening van
zodanig vonnis kan insteilen als de pp. in de hoofdzaak." In het tweede geval werd
het cassatieberoep daarom niet-ontvankelijk verklaard. omdat de getuige hoger beroep had kunnen insteilen nu ook voor partijen hoger beroep openstond.
Erg lang kon de hoge raad dit niet volhouden. want kennelijk was niet gedacht
aan het geval dat in de hoofdzaak tegen de einduitspraak geen beroep open Staat. Dan
Staat, dat "hoeft geen betoog", ook tegen de tussenuitspraak geen beroep open.'""'
Een paar maanden na genoemde beslissingen moest de hoge raad zieh uitspreken
over het cassatieberoep van een getuige die zieh tijdens een voorlopig getuigenverhoor op het verschoningsrecht had beroepen. In strijd met voormclde regel paste de
hoge raad de algemene regel voor appellabiliteit van beschikkingen toe, zodat tegen
de bewuste beschikking hoger beroep open stond."***
Die ten aanzien van de getuige ingezette lijn is voortgezet. Hen door de rechtbank (en vroeger de kantonrechter) gegeven beslissing is in alle gevallen appellabel.
tegen een door het hof gegeven beslissing kan in alle gevallen beroep in cassatie
worden ingesteld. Dat geldt zowel als de verklaring in een procedure wordt afgelegd
als daarbuiten."*' Wanneer echter een bijzondere regeling geldt die speeifiek betrekking heeft op de beslissing waar het om gaat, dan moet die worden gevolgd. 'legen
de beslissing van de rechter-commissaris in een faillissementsverhoor ex art. 66 F

"" HR II november 1938. W 1939. 396. 2de beschikking; HR 15 September 2000. NJ 20<XJ. 630 Zic
noot Veegens bij HR 6 april 1967. ,V7 1%7. 225. voor oudere litcraluur. Nu wordt de rcgcl nog genoemd
door HJ. Snijdcrs. A. Wendels. OviW a/yv/. 3de druk. Deventer 2003. p 66. Waarom de andere handhocken de regel niet noemen en zelfs de losbladige Rv niel. is mij niet duidelijk Misschicn omdat de
wetgever van I januari 2002 er niets over heeft gezegd? Als je die MvT naast de handboeken legt krijg je
wel eens de oneerbiedige indruk dat de agenda van die handboeken uitsluitend door de MvT wordt bepaald.
||" HR 6 april 1967. .V./1967. 225.
"* Voorlopig getuigenverhoor: HR 6 april 1967, \ 7 1967, 225; rogatoirc commissie: HR 11 maart 1994.
W1995.3; verhoor ex art. 223b F: HR I maart 1985. ,V-/ 1986. 173 (Nolaris Maas).
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moet dus eerst appel worden ingesteld bij de rechtbank (art. 67 lid 1 F). Omdat die
beslissing in hoogste ressort wordt gewezen (art. 85 F), Staat daartegen weer beroep
in cassatie open (art. 78 RO)."*'
Voor partijen zijn de hier bedoelde beslissingen - naast de aan het slot nog te
bespreken kwestie - alleen maar appellabel als de rechter die mogelijkheid heeft geopend. Miervoor is immers tot de slotsom gekomen dat deze beslissingen ten aanzien
van partijen als tussenbeslissing moeten worden aangemerkt (zie par. 4.4.4).
De appel- en cassatietermijn wordt bepaald door de appeltermijn die geldt
voor de uitspraak in de hoofdzaak. Wanneer er geen hoofdzaak is, geldt de algemene
regeling. Voor een in een voorlopig getuigenverhoor gegeven beslissing is de appeltermijn daarom dric maanden (art. 358 lid 2 Rv), en dat zal ook kunnen worden aangehouden voor de rogatoire commissies en de verhören ex art. 223b F. Voor de
verhören ex art. 66 F geldt de appeltermijn van 5 dagen van art. 67 F en dus een cassatietermijn van 10 dagen (art. 402 lid I Rv).
Beslissingen in een voorlopig getuigenverhoor, een rogatoire commissie en de
verhören ex art. 66 en 223b F worden aangemerkt als beslissingen op rekest.'""
Rcchtsmiddelen in die zaken moeten dus worden ingesteld bij rekest. Dat geldt uiteraard ook voor de rekestprocedures. In dagvaardingszaken worden rechtsmiddelen
ingesteld bij dagvaarding.
Bij het instcllen van een rechtsmiddel moeten alle partijen in het incident
worden betrokken. In de eerste plaats is dat de getuige. In rekest- en dagvaardingsprocodures zijn dat voorts de belanghebbenden c.q. partijen die belang hebben bij de
bewijsopdracht c.q. wier rechten en verplichtingen van die bewijsopdracht afhangen.
Als het gaat om een voorlopig getuigenverhoor zullen de verzoekers en verweerders
moeten worden opgeroepen. In het geval van een verhoor ex art. 66 F blijkt de hoge
raad er genoegen mee te nemen dat alleen de getuige als partij optreedt.""" Dat is
vreemd, want de curator zal toch ook tegen een beslissing van de rechtercommissaris kunnen opkomen, namelijk wanneer het beroep op het verschoningsrecht wordt erkend. Zekerheidshalve is het daarom beter die als verweerder in het
rekest op te nemen. Dat spoort ook met HR 1 maart 1985, M/ 1986, 173 (Notaris
Maas), waarin na een verhoor ex art. 223b F de bewindvoerders wel als partij optraden in het 'verschoningsrechtineident'. Bij een rogatoire commissies moeten de partijen in de hoofdzaak (als daarvan sprake is) in de procedure worden betrokken.'"''
Voor wie een rechtsmiddel open Staat hangt af van de inhoud van de beslissing en de opstelling van de getuige. Wanneer het beroep op verschoningsrecht wordt
afgewezen en de getuige zieh daarbij neerlegt, hebben partijen volgens de hoge raad
niet de mogelijkheid om tegen die beslissing op te komen. Uit het woord 'kunnen' in
- nu - art. 165 lid 2 aanhef Rv leidt de hoge raad af dat de beslissing om het verschoningsrecht in te roepen alleen aan de getuige toekomt."^ Dat is nog radicaler dan
!
ot mute procesrecht aldus HR 11 t'ebniari 1994. AU 1994, 336.
"*- Naar blijkt uit de gang van /üken in respectievelijk: HR 6 april 1967, AU 1967, 225; HR 11 maart
1994, ,V./ 1995, 3 (de HR overweegt dit overigens expliciet in HR 21 februari 1986. AU 1987. 149. r.o.
3.SU1R 11 lehruari 1994. ,V/ 1994. 336; HR 1 maart 1985, M/ 1986, 173 (Notaris Maas).
HR 11 lehruari 1994. ,V./ 1994. 336.
"*" Alte leiden uit HR 11 maart 1994, AU 1995, 3.
""•' HR 17 november 1967, AU 1968, 164.
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een enige jaren daarvoor genomen beslissing. waarin werd uitgemaakt dat een partij
in zo'n geval geen belang heeft bij het aanvechten van de beslissing. IV door de getuige afgelegde verklaring is immers een wettig bewijsmiddel en er is geen regel die
de rechter verplicht om zo'n verklaring - gesteld dat diens beslissing op het punt van
het verschoningsrecht onjuist was - terzijde te stellen."** Op die beslissing is de hogc
raad terecht teruggekomen, want de AG wees er al op dat het belang gelegen kan zijn
in de waardering van het bewijsmiddel die wellicht een andere is wanneer komt vast
te staan dat het aanvankelijke beroep van de getuige op het verschoningsrecht terecht
was. De nu door de hoge raad gevolgde lijn is juist wanneer wordt bedacht dat de
rechter die moet beslissen op het beroep op het verschoningsrecht allecn moet vaststellen of dit beroep gegrond is. Hij neemt geen beslissing over een eventuele verplichting van de getuige om het verschoningsrecht in te roepen. Als een partij of een
derde vindt dat een dergelijke verplichting bestaat zal dat in een afzondcrlijkc procedure moeten worden uitgemaakt.' '*'
Recent is geprobeerd om de hoge raad op andere gedachten te hrengen en tc
laten bepalen dat ook partijen tegen een afwijzende beslissing in berocp kunnen.. Dat
is niet gelukt, maar de redengeving is opmerkelijk. De hoge raad overweegt' '"*:
Indien het beroep op het verschoningsrecht van een vertrouwenspcrsoon wordt afgewezen en de vertrouwenspersoon daartcgen met in hogcr herocp komt, dan is duurmcc
gegeven dat voorrang toekomt aan hot maatschappclijk belang dal de waarhcid uun hot
licht komt, waarmec niet is te verenigen dat een procespartij in ecu dcrgclijk geval aan
de hogcre rechter zou mögen voorlcggen dat een eigen (proces)bclang van die partij
niettemin zwaarder zou moeten wegen.

Het eerste wat opvalt is de ondeugdelijkheid van de redenering. Waarom zou
iets vast staan als de betrokken beslissing mogelijk onjuist is? Omdat het om vertrouwenspersonen gaat? De hoge raad had wel eens aan mögen geven op welke premisse deze conclusie is gebaseerd. Het tweede punt is dat nu voor een
procesrechtelijke beslissing een motivering wordt gegeven die volledig is toegesneden op de vertrouwenspersonen. Dat zou betekenen dat in alle andere in hoofdstuk 3
besproken gevallen het wel eens anders zou kunnen liggen met alle onaangename
onzekerheid van dien.
De redenering had längs een andere weg moeten verlopen. Het beroep op het
verschoningsrecht is in alle gevallen voorbehouden aan de verschoningsgcrcchtigde.
Die kan daartoe in de procedure niet verplicht worden en de toets van de rechter gaat
niet verder dan de vraag of het verschoningsrecht in dat geval wel bestaat. Wanneer
de verschoningsgerechtigde geen beroep doet op het verschoningsrecht of daar bij
nader inzien - na een afwijzende beslissing - van afziet, dan houdt het op. Er valt
niets meer te toetsen, dus kan er ook geen rechtsmiddel worden ingesteld.

HR2I maart 1958, \ y 1958. 213.
Zie par. 3.4.2.
HR 30 januari 2004. Äv</W2004. 22.
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4.6 Mogelijke bewijsuitsluitingen en bewijsbeperkingen
Deze paragraaf behandelt de gevallen waarin de met het verschoningsrecht
verband houdende vraag zou kunnen rijzen of een bepaalde verklaring wel voor het
bewijs mag worden gebruikt en of een bepaalde getuige wel mag meewerken aan de
bewijslevering.
van <A?
Wanneer de wetgever een andere regeling treft voor het getuigenbewijs lean
bewijslevering die cerst geblokkeerd werd tot de mogelijkheden gaan behoren. Dat
gebeurde bijvoorbeeld in ruimc mate in 1923, toen de wrakingsregeling en andere
beperkingen op het getuigenbewijs kwamen te vervallen, en in 1988, toen de onbekwaamheid van art. 1947 BW werd geschrapt en het horen van de partijgetuige mogelijk werd gemaakt.
Dat kan voor individuele partijen perspectieven openen. Een vordering die
eerst kansloos was heeft opeens kans van slagen, omdat de vraag welke bewijsmiddelen zijn toegelaten moet worden beantwoord naar de wet die geldt op het moment
waarop het bewijs moet worden geleverd."'' Het bewijsrecht geldt, behoudens anders luidende bcpalingen van overgangsrecht, dus zowel voor de oude als voor de
nieuwe zaken.'"'' Dat geldt ook voor lopende procedures en zelfs voor procedures
waarin cerst al onder het oude recht bij in kracht van gewijsde gegane beslissing een
bepaald bewijsmiddel was uitgesloten.'""' Zo lang de zaak nog niet is verjaard, kan
dus alsnog worden geprobeerd van de nieuwe bewijsregels te profiteren.
Mocht het evenwel zo zijn dat er al een in kracht van gewijsde gegaan vonnis
ligt, dan is er voor de betrokkene siecht nieuws. In het verleden heeft de rechter namelijk al uitgemaakt dat het gezag van gewijsde ook heilig is, als de zaken door een
wijziging in het bewijsrecht compleet anders zijn komen te liggen.'""' Er kan dus niet
een nieuwe procedure worden begonnen.
Een wijziging in de bewijsregels kan niet tot gevolg hebben dat rechtmatig
verkregen bewijs alsnog van de bewijslevering wordt uitgesloten. Wanneer de wetgever besluit om alsnog beperkingen te stellen aan de bewijslevering of het verschoningsrecht mogelijk te maken in gevallen, die nu niet in de wet zijn te vinden, kan
zonder enige terughoudendheid gebruik worden gemaakt van al onder het eerdere
recht aigelegde verklaringen.'""'

Het komt voor dat een verschoningsgerechtigde getuige een verklaring heeft
afgelegd, maar er achteraf op de een of andere manier blijk van geeft dat hij zieh eigenlijk had willen verschonen. In hoger beroep doet de getuige bijvoorbeeld alsnog
""HR |9niaart 1925./VJ 1925. 617.
'**' Rb Amsterdam 22 Oktober 1923. .V7 1924. 192.
'*" HR 19 februari 1926. ,V./ 1926. 355.
IM:
-Ilol"s-Hertogenbosch29juni 1937. .V7 1938. 147; Rechtbank Den Bosch 15mei 1936. M/1938.494.
Hoi 's-Hertogenboseh 3 november 1925. A7 1926. 685; HR 31 mei 1974, ,V7 1975. 104.
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een beroep op het verschoningsrecht, of hij doet tijdens of vlak na het afleggen van
de verklaring een mededeling van die strekking. IX* bruikbaarheid van de eerder afgelegde verklaring wordt daardoor evenwel niet aangetast'"*" en een vervolging tegen
de getuige zelf wegens meineed blijft even goed mogelijk.'"'" Ten aanzien van beide
kwesties oordeelde de hoge raad het niet van belang of de getuige al dan niet mot het
verschoningsrecht bekend was.'""*
In strafzaken is wel eens anders geoordeeld in het geval dat de getuige eerst
bij de politie of rechter-commissaris een verklaring had afgelegd en vervolgons in
rechte zieh verschoonde. De rechter vond het onder die omstandigheden niet 'oirbaar' om van de eerder afgelegde verklaring gebmik te maken.'""' IX' hoge raad
bleek echter niet zo ethisch te zijn'""* en kon zowel op kritiek als bijval rekenen.'""*
De kern van de zaak lijkt mij te zijn gelegen in de vraag of de getuige mislcid
is en die misleiding kan worden verweten of desnoods toegerekend aan de partij die
belang heeft bij het gebruik van die verklaring.'"'" Wanneer ecn verhörende opsporingsambtenaar de vader van de verdachte verkeerd voorlicht en de/e onder invlocd
van de dwaling gehouden te zijn een verklaring af te leggen het bewijs tegen zijn
zoon levert, dan valt er veel voor te zeggen met die verklaring gecn rekening te houden. Een parallel geval in een civiele zaak is de verwante. die eerst op papier vanuit
een soort plichtsgevoel contre coeur een verklaring a liegt en laier op de /itting te

'** In strafzaken is veelvuldig in die zin bcslist: IIR 30 September 1929. ,V7 1929. 1549 en UK 27 jumuiri
1930. A7 1930, 432 (in welke gevallen over de mening van de getuige niets bekend was); IIR X I'chrunri
1932. A7 1932. 584; MR 2 juni 1936. M/ 1936. 992; IIR 27 juni 1938. M/ 1939. 60; UK 27 november
1956. JVJ 1957. 309; MR 7 november 1972, DO 73.003; IIR 18 Oktober 1988. ÜO 89 095; MR 25 april
1989. DD 89.391; IIR 11 februari 1992. A7 1993, 221. Voor civiele /aken kan worden gewc/cn op IIR 7
mei 1931, A7 1931, 1263. waarin wcrd beslist dat geen rcchlsrcgcl de civiele rechter belel om aan ecn
verklaring. waarop de getuige later terug is gekomen. bewijskracht toe tc kennen.
'•"' HR 17 december 1934. <\7 1935. 275; IIR 8 november 1977. AÜ 1978. 536; HR 14 januuri 1997. M/
1997.371 (r.o. 6.1. impliciet).
'•'* Met komt allcmaal erg hardvochlig over, zeker als je kijkl naar het buitcnland /.o gceH art 337 lid 3
ZPO de Oostenrijkse rechter de bevoegdheid om. wanneer een getuige gcen beroep doel op hcl verschoningsrecht. achteraf te besluiten dc getuige geen eed te latcn aflcggcn. Hoc wijs!
' " ' Rb Amsterdam 22 april 1915. <V7 1916. 128; Rb Rotterdam 15 april 1930./V./1930. 1136.
'** MR 27 juni 1938. A7 1939. 60. merkt koeltjes op dat geen wettelijk voorschrift zieh legen het gebruik
van een dergclijke verklaring verzet.
'** Annotalor Taverne merkt op dat het een kwestic is van rechtersfatsocn. dat hij in ca.su niet geschonden
acht. In dc lijn van de IIR ook. Rb Rotterdam 18 november 1938. \ 7 1939. 853. Dcstijds bracht de kwestie
de pennen in beweging. A. Romhach, "Met verschooningsrecht van getuigen in strafzaken'. If 11911. p. 4.
zag er geen been in de eerder afgelegde verklaring te gebruiken. T.J. Noyon. 'Met verschooningsrecht van
getuigen in slrafzaken". »f. 11917.4. en J.M. Jolles. • lestimonium de auditu', ff. 11919. p 3. hestreden dil
»eer met een beroep op het syslecm van Sv. J. van Raaltc. ' lestimonium de auditu en vcrschooning*rechf. ,V/Ä 1939. p. 155-156. vond dal de rechter de verklaring wel mocht gebruiken voor dc hewijsconstructie. maar niet voor het krijgen van zijn overtuiging. II.M.B. ter Maar Romenij. 'llct testimonium de
auditu in verband met het verschooningsrechl in strafzaken', N./Ä 1941. p. 673-675. bcpleit met klcm het
zo zorgvuldig mogelijk voorlichten van de getuigen in dc fase van net politieverhoor, daarin bijgevallen
door J de Vrieze. Vcrschooningsrecht', A7Ä 1941. p 726 I)at wordt weer bcMrcden door ( I K van
Gorkum. Art. 217 Sv.'. <V./B 1942. p. 185-190, die het belang van een terechtc veroordcling hogcr waardeert dan net voorkomen van een gewetensconflict bij de verschoningsgerechtigde. Het artikel wordt gevolgd door ecn repliek (,VJfi 1942. p. 230-231) en. zoals dal hoort. ecn duplick (A7Ä 1942. p 256-257)
'"" Dit bewoog wellicht Hof Amsterdam 25 november 2003. W 2004. 2 4. om aan tc nemen dat op»poringsamhtenaren verplicht zijn om voorafgaand aan het verhoor ecn medewertster van een notariskantoor
te wijzen op haar verschoningsrecht. In die strafzaak wcrd de verklaring niet voor hcl bewijs gcbruikt.
«xlat het vcrzuim geen gevolgen had.

315

VERSCHONINGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIVIELE ZAKEN

horen krijgt niet verplicht te zijn tot het geven van getuigenis. Onder omstandigheden
kan zo'n verklaring - waarvan de waarde in de praktijk toch al betrekkeiijk is - worden uitgesloten, namelijk indien aangenomen moet worden dat de getuige terzake
misleid is. Enkele onwetendheid blijft echter ontoereikend.
Voor een goed begrip van de bruikbaarheid van de verklaring van een verschoningsgerechtigde verwante die bij nader inzien niets wil zeggen wordt nog opgemerkt dat de zgn. Unterpertinger-problematiek'"" in civiele zaken niet speelt. Het
recht op ondervraging van getuigen wier verklaringen voor het bewijs worden gebruikt speelt blijkens de tekst van art. 6 lid 3 sub d EVRM slechts in zaken waarin
sprake is van een sirafrechtelijke vervolging. Het feit dat een getuige door een partij
niet kon worden ondervraagd heeft dus niet uitsluitend om die reden gevolgen voor
de bruikbaarheid van de een door een getuige op enigerlei wijze, al dan niet ten overstaan van een rechter, afgelegde verklaring. Indien daardoor echter is getornd aan het
recht op een eerlijke bchandeling (art. 6 lid 1 EVRM), kan dit wel gevolgen hebben.
Zo kan ook längs die weg worden beargumenteerd dat geen gebruik mag worden
gemaakt van de verklaring van een misleide getuige.
in .v/r<

I let spreekt na de vorige paragraaf weihaast voor zichzelf dat het enkele feit
dat de getuige een beroep had kunnen doen op het verschoningsrecht maar dit, zondcr daar later op terug te komen, nu eenmaal niet heeft gedaan, geen gevolg heeft
voor de bruikbaarheid van de afgelegde verklaring.'"'" Dat wordt niet anders, indien
de getuige daardoor een civiel- of strafrechtelijke geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Een eventueel onrechtmatig handelen van de getuige zelf heeft geen gevolg voor de rechtmatigheid van de verkrijging van het bewijsmiddel.'"" Of de
getuige zelf voor de veroorzaakte schade kan worden aangesproken, is een andere
kwestie.
De oplossing die BRvC 8 november 1948, M/ 1949, 66, koos, was dus onnodig en overigens onjuist. Er werd aangevoerd dat een getuige - de secretaresse van
een advocatenkantoor - door een verklaring af te leggen haar geheimhoudingsplicht
schond. De BRvC erkende het bestaan van een geheimhoudingsplicht, maar oordeelde dat deze door het verschoningsrecht werd opgeheven. Hiervoor is in par. 3.4.2 al
uiteen gezet dat deze visie op het verschoningsrecht geen grond vindt in rechts- of
wetsgeschiedenis en evenmin in de ratio daarvan.
4.(5.4 Omzt'//t'M von AeJ v^rscnon/ngsrecn/
De partij die belemmerd wordt in de bewijslevering doordat een getuige zieh
op het verschoningsrecht beroept of dreigt te gaan beroepen hoeft natuurlijk niet bij
de pakken neer te zitten. Hij kan dan proberen op een andere manier het bewijs op
|;|J EIIRM 24 november 1986. Al/1988, 745 (Unterpertinger).
'"'• Voor strat'zaken merkt de rcgering dit nog eens uitdrukkelijk op in de memorie van toelichting op h«t
ontwerp \an een nieuw Wetboek van Stratv ordering iA,'<«m>mn**«.>n // 1913-1914. 286. 3. p. 122).
Alleen 1 i:i.Dl-RS 1957. p. 408. ziet dit anders, omdat hij vindt dat er anders geen ernst wordt gemaakt
met de geheimhoudingsplicht. Hij beroept zieh op oudere Franse rechtspraak.
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tafel te krijgen. Dat kan de vraag oproepen of dat wel kan, bijvoorbeeld wanneer een
in een andere procedure afgelegde verkiaring van die getuige wordt overgelegd of
wanneer de rechter wordt overgehaald de getuige anoniem te horen. terwijl die getuige zieh anders op het verschoningsrecht zou hebben beroepen.
Bij de beoordeling is uitgangspunt dat getuigenverklaringen ten overstaan van
de burgerlijke rechter in de betrokken procedure moeten worden afgclegd.'"''* Is dat
niet mogelijk. dan zal het overgelegde bewijs weliswaar met behoedzaamheid moeten worden gehanteerd, maar er is geen reden om daaraan a priori iedere bewijskrachl
te ontnemen. Dat zou ook in strijd komen met art. 152 lid 2 Rv. IX» rechtspmak laat
zien dat deze benadering steeds wordt gekozen.
Rb Rotterdam I april 1942. ,V7 1943, 126: Aan in ccn strafzaak afgelegde verkloringen
wordt door de rechtbank "zekere bewijskracht" toegekend, omdat partiicn dat ook
doen. Rb Middelburg 19 januari 1944, .V/ 1944, 257, spreckt van "\rije bewijskracht."
HR 27 Oktober 1989, .SL/ 1990, 109: Geanonimiseerde verklanngen in ccn schriHclijk
stuk mögen worden gcbruikt, mils met die omstandighcid rekening wordt gehouden.
Als daarvan niet blijkt, wordt gecasseerd (HR 13 September 1991, ,VJ 1991, 783).
Rb Roermond 16 augustus 1990, AV 1991, 390. Het wegen van de gang van zaken rond
het anoniem blijven van de getuige kan leiden tot bcwijsuitsluiting.
Hof's-Gravenhage 3 September 1991, M/ 1992, 330: Anoniemc verklanngen moctcn
met de grootst mogelijke omzichtigheid worden beschouwd en in dal geval wordt zo
mogelijk nog extra behoedzaamheid van de rechter verlangd.

Wanneer het civiele recht het afleggen van een bepaalde verklaring uitsluit,
kan een elders verkregen verklaring niet als bewijs worden gebruikt. Dat was tot
1988 het geval met de verklaringen van onbekwarne getuigen. "'^ Ken buiten het civiele geding afgelegde verklaring mocht daarom alleen als 'vermoeden' worden gebruikt.'-'* In die lijn ligt ook Rb Assen 8 november 1934, AW 1935. 1058, waarin de
verklaringen uit een andere procedure werden gebruikt, met uitzondering van de verklaring van degene die partij was in de door de rechtbank besliste zaak. (X)k partijen
mochten immers niet getuigen.
Met dit in het achterhoofd komt het mij voor dat. als vaststaat dat de verklaring - door een beroep op het verschoningsrecht - niet ten overstaan van de civiele
rechter afgelegd had kunnen worden, bewijsuitsluiting de aangewezen beslissing is.
Dat lijkt ook ten grondslag te liggen aan het hiervoor al genoemde Hof's-Gravenhage
3 September 1991, AW 1992, 330, dat juist met het oog op de mogelijkheid dat bij

" " Vgl. Rb Amsterdam 3 januari 1930. At/ 1930.903.
""An. 1947BW(oud)
" " HR 3 februari 1967, At/ 1967. 61. en HR 1 februari 1985. Ay 1985. 511 Daarmec doeldc de HR op
'vermocdens' in de zin van art 1952 e.v. BW (oud). Op schrift gesteldc verklaringen mochten op zieh wel
voor het bewijs worden gebruikt (HR 18 januari 1952, At/ 1953. 53).
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inachtneming van alle formaliteiten het nemo-teneturverschoningsrecht zou zijn ingeroepen, besluit om de betrokken anonieme getuigen zelf te hören.'""
Indien buiten de rechter om een soort onderzoek heeft plaatsgevonden, waarbij vertrouwelijkheid is toegezegd, dan lijkt het aangewezen de verklaringen alleen
bruikbaar te achten indien vast Staat dat aan de betrokkene het verschoningsrecht niet
toekomt. Die gedachtegang is terug te vinden in de volgende zaak. In verband met de
bouwfraude was op initiatief van de betrokkenen zelf een onderzoek ingesteld door
Deloitte & Touche. Daarbij waren onder belofte van strikte geheimhouding verklaringen afgelegd door getuigen die zieh tegenover de parlementaire enquetecommissie
zouden kunnen verschonen. De Staat vorderde ten behoeve van de Parlementaire
Fnquetccommissie afgifte van het betrokken rapport. Die vordering werd afgewezen,
onidat het nict de bcdoeling van de wetgever kan zijn geweest längs die weg de
waarborgen van de WPE te omzeilen.''"* In hoger beroep werd dit vonnis vernietigd,
omdat het hof er geen omzeilen van wettelijke waarborgen in zag.'"'** Dat doet geen
recht aan de positie van degenen die op grond van de toegezegde vertrouwelijkheid
een verklaring hadden afgelegd en door art. 24 WPE werden beschermd.
Omzeilen van het verschoningsrecht via een verklaring van een ander is
evenwel probleemloos. Het verschoningsrecht komt immers toe aan de getuige primair in het belang van de getuige zelf en heeft niet de strekking te voorkomen dat de
belanghebbende in bepaalde gcvallcn tegen zieh bewijs ziet geleverd In een strafzaak
oordeelde de hoge raad dan ook dat "bij geen (...) wettelijke bepaling verboden is als
bewijsmiddel te bezigen de verklaring van een getuige, dat een persoon aan hem eene
uitlating of mcdedeeling heeft gedaan, ook al beroept die persoon zieh voor den rechter op een hem toekomend verschooningsrecht."'""" Als de als notaris gehoorde getuige niets wil zeggen, kan het dus Ionen iemand zonder verschoningsrecht op te
sporen ten overstaan van wie de notaris wel mededelingen heeft gedaan.
4.(5.5 7befc>m.?/ig ver.se/iowiHg.vrec/if
Met name bij een aanstaand huwelijk of geregistreerd partnerschap kan het
voorkomen dat een getuige zieh naar te verwachten valt gaat beroepen op het verschoningsrecht, maar dat de grond waarop dat verschoningsrecht hem zal toekomen
nog niet is gerealiseerd. De partij die met de bewijslevering is of zal worden belast,
zal er dus belang bij hebben dat het getuigenverhoor zo snel mogelijk plaats vindt om
het voorgenomen huwelijk voor te zijn. Het verzoeken van een voorlopig getuigenverhoor is dan aangewezen. Aan de toewijsbaarheid van een dergelijk verzoek heeft
de wet geen voorwaarden verbunden (art. 186 Rv. e.V.). Er is daarom geen reden een

H.W.B, thoe Schwartzenherg, 'De anonieme getuige in het civiele geding'. ^«AwafenfrW 1992. p
404-407. bepleit sterk de mogelijkhcid van het anoniem hören van getuigen in civiele zaken, maar besteedt
geen aandaeht aan dit probleem.
' ' " V/ngr Amsterdam 25 juli 2002. KG 2002. 204.
'"'" Hot'Amsterdam 12 auguslus 2002, I'V 2002. 42.7.
'•* HR S februari 1932. \ 7 1932. 620. Rb Amsterdam 13 november 1914. W 1915. 39. waarin geen
a-kening werd gehouden met verklaringen van getuigen aan wie door t'amilieleden van beklaagden mededelingcn waren gedaan. omdat de t'amilieleden zieh hadden versehoond en het niet zou aangaan om längs
andere weg "dat bcwijsmateriaal binnen te Mieren", geett dus blijk van een onjuiste opvatting met betrekking tot de ratio van het verschoningsrecht van verwarnen.
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dergelijk verzoek. uitsluitend gegrond op dc wens de bevoegdheid tot hot inrocpen
van het verschoningsrecht voor te zijn. af te wijzen.'"' De alsdan at"te leggen verklaring is zonder meer bruikbaar voor het bewijs (zie par. 4.6.1).
Het verschoningsrecht van verwanten kan afhangen van een in een nog lopcnde procedure te nemen beslissing. Dat is het geval wanneer in zo'n procedure een van
de schakels waarop het verschoningsrecht is gebaseerd ter discussie staat. In par. 3.2
isal gewezen op het verschil tussen constitutieve en declaratoire bcslissingen. Alleen
in het laatste geval zal de verhörende rechter zieh een oordeel moeten vormen over
de te verwachten afloop van die procedure. Op basis daarvan kan hij dan hot beroep
op het verschoningsrecht beoordelen. Wie geen bokken wil schicten kan de uitkomst
van een dergelijke procedure afwachten. maar gelet op de daarvan te ondervinden
vertraging is dat niet aan te bevelen.
¥.6.6
Niet iedere getuige heeft de standvastigheid om beslissingcn van de rechtercommissaris te trotseren en sommigen kiezen na een afwijzing van het beroep op het
verschoningsrecht eieren voor hun geld. Anderen denken praktisch te zijn en loggen
wel een verklaring af. maar gaan tevens in beroep legen de afwijzing.
Als de getuige in beroep in het gelijk wordt gesteld ligt het voor de hand de
verklaring uit te sluiten van de bewijsvoering.'"" Op die wijzc handclde Kb Alkinaar
20 mei 1920, A7 1920, 261, ten aanzien van een verklaring van een getuige van wie
de wraking in hoger beroep alsnog werd aangenomen. Hof Arnhem 23 juni 1931, A7
1934. 1498, doet hetzelfde, nadat tegen de beslissing van de rechter-commissaris in
de hoofdzaak een grief was gericht. Aan het slot van Hof Arnhem 13 december 1994,
AV 1996. 241. wordt in deze lijn overwogen dat de ten onrechte afgclegde verklaring
"niet in enige procedure of daarbuiten als bewijsmiddel mag worden gebruikt."
Indien de beslissing op het beroep op het verschoningsrecht in rechte
onaangetast blijft. zal de rechter evenwel niet gerechtigd zijn de onrechtmatigheid
van de afgelegde verklaring aan te nemen op grond van de overweging, dat dc
betrokken rechter het beroep op het verschoningsrecht had moeten honoreren.'"'
Omgekeerd lijkt het ook onjuist om een gehonoreerd beroep op het
verschoningsrecht. waar partijen niet tegen zijn opgekomen, later te passeren door
een nieuw getuigenverhoor te gelasten om juist deze getuige tc hören.'"'*
In het verleden was dit anders. Een valetudinaire enquete was slcchts mogelijk Indien hei gevaar hcstond dal getuigenhewjjs door overlijden. ziekte. cmigratie en dergelijke verloren zou gaan Onder die
regel werd een verzoek als hier bedoeld. gegrond op een aanstaand huwelijk. niet-ontvankelijk vcrklaard
door Rb Amsterdam 29 april 1929. M/ 1929. 595.
'"" Aldus ook Röling in zijn noot bij HR 27 november 1956. AW 1957. 309: een verklaring die nooit afgekgd had mögen worden behoort te worden uitgesloten van het bewijs.
' " ' Hof Amsterdam 27 december 1921. W. 10871, p I; van gelijke strekking HR 21 maar! 1958. \ . / 1958,
' " ' Zoals dus ten onrechte gebeurde in Rb Amhem 24 mei 1928. A7 1928. 1178 Deze oe»li«ing vah
wellicht nog te billijken als deze wordt gezien tegen de achtergrond van de onzekerheid. die lange tijd
bestand over de appellabileit van c.q. de mogelijkheid van cassatie legen de bcslissingen van de RC (rechter-commissaris of raadsheer-commissaris) die de getuigen hoorde. In de eerste plaats kon men menen dat
een beslissing over het verschoningsrecht of de bekwaamheid van een getuige preparatoir was. zodat geen
afzonderlijk hoger beroep open stond. Hof s-Oravenhage 6 juni 1929. A7 1929. 1782. vond van niet. maar
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Op het verschoningsrecht moet een beroep worden gedaan. De vroeger bestaande onbekwaamheid - die wellicht ooit in de een of andere vorm weer wordt ingevoerd - diende daarentegen door de rechter ambtshalve beoordeeld te worden.'"'
Een dergelijke beslissing mag door een later oordelende rechter wel "over" worden
gedaan. Indien de RC of de rechtbank een getuige toeliet. maar de rechtbank of het
Hof van oordeel was, dat de getuige onbekwaam was om te worden gehoord, behoorde de hogere rechter de afgelegde verklaringen buiten beschouwing te laten.'"'
In gclijke /in werd beslist, toen een voorlopig getuigenverhoor had plaats gevonden
zonder dat de wet dat toestond.'"' Is in een voorlopig getuigenverhoor een verklaring afgelegd door een getuige, die later partij blijkt te zijn, dan diende die verklaring
in dc laterc procedure terzijde te worden gesteld.'"* Dergelijke beslissingen worden
wccr van belang, als de wetgever mochl besluiten een bepaald bewijsmiddel volledig
in dc ban tc doen.
4.6.7
Fen getuige die zieh had beroepen op het verschoningsrecht kan zieh verspreken of na alloop van het getuigenverhoor toch nog iets zeggen dat van belang kan
zijn voor de bewijsbeslissing. Zolang niet kan worden gezegd dat de getuige opzettelijk tot iets anders is gebracht dan waartoe hij bereid was, is er dan geen bezwaar
legen clat de rechter in het proces-verbaal van de zitting de mededelingen van de getuige doet opnemen. Er is ook geen regel aan te wijzen die verbiedt om vervolgens
van die constatering van de rechter gebruik te maken.'""*
dat was daarmee nog geen uitgemaakte zaak. Vervolgens was de vraag of de beslissing van een RC gelijk
geslcld kon worden met de beslissing van de Rechtbank of het Hof. In art. 69 en 95 RO werd de RC immers niet genoemd. Voor de procedure tot rekening en verantwoording had de HR al uitgemaakt dat tegen
de beslissingen van de RC op die grond geen voorziening mogelijk was (HR 4 april 1901, Jf. 7589). Niettemin werden appellen over beslissingen van RC's aangaande het al dan niet kunnen horen van getuigen
geregeld behandeld (Hof's-Gravenhage 6 juni 1929. A7 1929. 1782; Hof 's-Hertogenbosch 24 mei 1932.
AW 1933. 363; Hof Amsterdam 24 november 1938. AW 1939, 280; Hof Amsterdam 21 december 1944, A7
1946, 273; Hof Amsterdam 15 februari 1945, A7 1946. 342: Hof Amsterdam 8 mei 1953. A7 1954, 233.
Soms liep het ook anders, want Hof Amsterdam 22 juni 1950, A7 1950. 859. verklaarde een dergelijk
beroep nict-ontvankclijk, omdat het juist aan de rechtbank was om fouten van de RC te redresseren. De
opvatting van de HR kondigde zieh al aan in HR 18 februari 1937, AW 1937, 622 en HR 9januari 1942, W
1942. 3(12. in welke gevallen het cassatieberoep tegen een RC-beslissing zonder meer werd behandeld. Er
werd pas duidclijkheid verschaff in drie arresten van de HR in een en dezelfde zaak, gewezen op 26 juni
1953 (AW 1953. 560, 561 en 562). Daaruit komt naar voren dat een beslissing van de RC in zaken als deze
gelijk moet worden gesteld met een beslissing van de rechtbank of het Hof, dat daartegen appel open staat
in ecrste aanleg en cassatie. als de beslissing in een beroepszaak is genomen. alsmede dat het appel c.q.
beroep in cassatie bij dagvaarding moet worden ingesteld.
" " l-xpliciet verwoord in Hof's-llertogcnbosch 10 mei 1949 AW 1950 554 en HR 20 maart 1964, M/
1964.413.
'••'* HR 26 januari 1928, AW 1928, 671; Hof Amhem 7 mei 1929, AW 1929. 1642. Toegepast in: Rb Alkmaar 23 december 1943. AW 1947. 647; Rb /.utphen 24 Oktober 1946. AW 1947. 648; Rb Haarlem 6 juni
1948, A7 1949. 400; HR 28 Oktober 1949. A7 1949. 693; Rb Middelburg 6 februari 1952. AW 1952. 659;
HR 12 juni 1970. A'J 1970. 382; Hof's-Gravenhage 18 februari 1971. A7 1971. 355; HR 31 mei 1985. »*
1986. 11 (r.o. 3.2).
'"' Hot"'s-Hertogenbosch 13 maart 1928. A7 1929. 997.
'"' Hof l.ceuwaritcn 30 September 1953. AW 1954, 155 en 441.
'"" Voor strul/aken is de/e kwestic eerder aan de orde gesteld in M.P. Vrij. 'Nietigheid en waarheid in
conllicf. »•. 12349. p. 4. naar aanleiding van een zaak waarin zieh een dergelijk voorval had voorgedaaa
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von Aef versc/romngsw/rf a/s om/m/ee/ ran
Een rechter in bewijsnood kan wel eens in de verleiding komen om in de bewijsconstructie op te nemen dat een bepaalde getuige zieh op het verschoningsrecht
van verwarnen heeft beroepen. Dat zou dan een soort aanwijzing zijn. dat die getuige
iets te verbergen heeft ten nadele van degene ten gunste van wie een verklaring zou
kunnen worden afgelegd. "Als je vrouw at niets ten gunste van je wil verklaren, dan
zal er wel wat aan de hand zijn", moet de redenering zo ongeveer luidon. In strufznken heeft de hoge raad een dergelijke bewijsconstructie goedgekeurd.'"'" Die bcslissing is niet onbekritiseerd gebleven.'"" Bij de introductie van het civielc ncinoteneturverschoningsrecht bleek de regering het niettemin mogelijk tc achten dat aan
het zwijgen van een getuige consequenties zouden worden verbonden voor de bewijsbeslissing.'"'"
Dit verdient geen navolging. De motieven voor het inroepen van het verschoningsrecht kunnen zo divers zijn, dat daaraan geen enkele conclusie verbonden mag
worden. Bovendien dreigt längs deze weg het verschoningsrecht weer ongedaan te
worden gemaakt.

4.7 Complicaties bij onbekende partijen
Het hoeft niet altijd duidelijk te zijn wie als partij in het geding zijn betrokken.
Art. 61 Rv (de anti-kraak-bepaling) maakt het mogelijk degenen die in een onroercnde zaak verblijven te dagvaarden als "zij die verblijven in de desbetrefiende onroerende zaak of een gedeelte daarvan" zonder deze bij name te noemen. Volgens art.
279 lid 1 Rv kan de rechter "onbekende belanghebbenden" doen oproepen. Art. 771
lid 1 Rv ziet op de dagvaarding door de rekenplichtige van onbekende gerendeerden.
Indien de gezamenlijke erfgenamen worden gedagvaard (art. 53 Rv) hoeft niet altijd
op voorhand duidelijk te zijn om wie het gaat.'"" Een veel voorkomende situatie
betreft het voorlopig getuigenverhoor in het geval dat de hoofdprocedure nog niet
aanhangig is gemaakt (art. 186 Rv). De verzoekende partij wenst getuigen te horen
met het oog op een in stellen rechtsvordering. Wie uiteindelijk in rechte betrokken
gaan worden is niet altijd even duidelijk. Art. 187 lid 3 sub d Rv verplicht de ver/oeker wel de personalia van de wederpartij op te geven, maar in een latere procedure is
men daaraan niet gebonden. Soms is het zelfs juist de bedoeling van het voorlopig
Deredencringvan Vrij is m.m. ook hier gevolgd: als derechterer niets aan kan doen, kan het ecn cn ander
niet to« nietigheid (of bewijsuitsluiting) leiden. In »f. 12367. 3, melddc de griffier 0.11. van l>am dat die
handelwijze - het aantekenen in het proces-verbaal van wat door een getuige huiten net bcitek van de
getuigenverklaring was gezegd - hem op een nietigverklaring was komen tc staan. maar uit W. 12386, p. 7,
Wijkt dat die uitspraak later weer is vemietigd.
J_" HR 26 Juni 1933. AU 1933. 1371.
'"' Zelfs Taverne laat in zijn noot blijken het hiermee niet eens te zijn. Zie ook VAN (XJRKIJM 1942, p.
I"- AammmUen // 1981. 10377. nr. 7 (MvA), p. 25.
In dit geval biedt Hof Amhem 22 december 1926, At/1927.981, misschien een oplowing. Volgens het
hof is een collectief gedagvaarde erfgenaam die in eerste aanleg niet is versehenen, geen partij en kan deze
«x* niet in appel.
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getuigenverhoor om de identiteit van de aansprakelijke persoon te achterhalen of de
keuze uit de mogelijk aansprakelijke personen te bepalen. In al deze gevallen kan het
heel goed zijn dat er een familie- of professionele relatie met een van de partijen bestaat, zonder dat iemand daarvan op de hoogte kan of behoeft te zijn.
In een dergelijk geval zal de beslissing van het Hof 's-Hertogenbosch 5 april
1913. yV7 1913, 508, moeten worden gevolgd. Het ging om een instructie tegen een
nog onbekende verdachte. De getuige weigerde een verklaring af te leggen, omdat de
verdachte mogelijk familie van hem was. De rechtbank verwierp dit betoog, omdat
haars in/.iens een getuige zieh alleen kan verschonen indien de verwantschap daadwerkelijk blijkt. Het Hof verenigt zieh met de beslissing van de rechtbank. Het onderkent dat een getuige daardoor kan worden gedwongen tegen een familielid een
verklaring af te leggen, maar overweegt dat "waar de wet duidelijk is, de gevolgen
voor rekening van den wetgever kunnen worden gelaten."
Nuancering lijkt niettemin op haar plaats in gevallen waarin de getuige aannemelijk kan maken welke de identiteit is van de (tot dan toe) onbekende partij. Met
name bij voorlopige getuigenverhoren zal een dergelijke Stelling met enige soepelheid mocten worden beoordeeld, omdat het balletje vaak nog alle kanten op kan rollen. Indien met voldocnde mate van zekerheid kan worden aangenomen dat er een
verwantschaps- of professionele relatie bestaat of zal gaan bestaan, staat in dat opzicht nicts aan de beoordeling van het beroep op het verschoningsrecht in de weg.
Als de te entameren procedure de te hören getuige zelf betreft, dan moet deze al aanstonds in alle opzichten worden aangemerkt als partijgetuige.'"'''
In deze lijn lijkt de beslissing te liggen van Hof Amsterdam 18 juli 1996, A7
1998, 409. Ben voorlopig getuigenverhoor betrof een aantal familieleden die de verzoeker in rechte wilde gaan betrekken. De gerekwestreerden beriepen zieh op het aan
verwanten toekomende verschoningsrecht. Het Hof constateerde dat elk van hen zowel als partijgetuige in de eigen zaak als als derde-getuige in de zaak tegen de andere
familieleden kon worden aangemerkt. Omdat er geen heldere scheiding kon worden
aangebracht tussen de positie als enerzijds derde-getuige en anderzijds partijgetuige,
was het 1 lof van oordeel dat aan ieder der gerekwestreerden "in redelijkheid voor het
gehele voorlopig getuigenverhoor een verschoningsrecht toekwam." De juistheid van
die beslissing wordt gelet op het vorenstaande onderschreven.'"''
De oudere jurisprudence naar aanleiding van de mogelijke onbekwaamheid
van een in een voorlopig getuigenverhoor te hören getuige is niet bruikbaar. Er werd
toen aangenomen, dat niet hoeft te worden vastgesteld of een te hören getuige mogelijk partij is of zal worden, omdat als dit geval zieh zou voordoen de verklaring toch
buiten beschouwing moest worden gelaten'~'\ zij het dat het voorlopig getuigenverhoor niet de bedoeling mocht hebben van een latere tegenpartij längs die weg inlich-

'"•" Art. 193 Rvjo. IIR 14 februari 1993, M7 1994,344.
Het arrest van het hot' kan ook zo worden uitgelegd dat het hof domweg IIR 19 lebruari 1993. W
1994. 344. over het hootd had ge/ien. maar dat lijkt niet waarschijnlijk. Het hof zal zeker hebben geweten
dat partijgetuigen nooit een versehoningsrceht toekomt. maar kon in dit stadium van de procedure nog niet
uitmaken of het uiteindelijk inderdaad om een partijgetuige zou eaan.
'•* Hof l.eeuwarden 30 September 1953. ,VJ 1954. 155 en 44h conclusie OM bij HR 16 juni 1961. .W
1963. 520; Hof 's-Ciravenhage 14 lebruari 1962. A7 1%2. 369. gaf nog als argument dat anders het doel
van een voorlopig getuigenverhoor gefrustreerd zou worden.
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tingen te verkrijgen.'" In het verlengde daarvan is het begrijpelijk dat een dagvaarding die inmiddels na het bevelen van het voorlopige getuigenverhoor had plaats
gevonden daarin geen verandering bracht, omdat anders door hei beginnen van een
procedure het voorlopig getuigenverhoor zou kunnen worden gefrustreerd.'''* Het
verschil tussen de onbekwaamheid en het verschoningsrecht verklaart de/e rechtspraak. Het verschoningsrecht is er immers mede om de getuige een dilemma te besparen, terwijl de onbekwaamheid puur een bewijsregeling is. De verklaring van een
onbekwame kan simpelweg terzijde worden gesteld zonder dat dit ongewenste gcvolgen heeft.'" *

""HR 1 februari 1963. ,\7 1964. 157.
"* Hof Amsterdam 29 juli 1954. A7 1954, 756.
'"* Rb Rotterdam 1 augustus 1958. ,V7 1959. 298, doet dus moeilijker dan nodig i» door tc ovcrwcgcn daJ
"Personen, die bij afzonderlijke berechting als getuigen kunnen worden gehoord, door cumulatic met kunnen worden uitgeschakeld."
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5. Plaatsbepaling in internationaal perspectief
5.1 lnleiding
Nadat met enige moeite in de vorige hoofdstukken de Nederlandse regeling in
kaart is gebracht, wordt in dit hoofdstuk nagegaan hoe in andere landen legen het
getuigenbewijs wordt aangekeken op het punt van de eventuele verplichting van de
getuige om te verklaren. Daarmee wil niet worden gezegd dat buitenlandse regelingen maatgevend dienen te zijn voor wat de Nederlandse wetgever doet. maar het
helpt wel de eigen regeis of de arwezigheid daarvan te relativeren.
Daarbij zullen onvermijdelijk keuzes moeten worden gemaakt. In de eerste
plaats heb ik de vergelijking beperkt tot landen van de l-uropese Unie tot datum afsluiting van dit proefschrift. aangevuld met Noorwegen.'""' Het zijn de landen waarmee Nederland de sterkste juridische banden heeft, zodat het belang van kennis van
hun rechtsregels het "leuk om te weten"-niveau overstijgt. Bovendien tiki er onder
het Nederlandse burgerlijk procesrecht de tijdbom van art. 65 1-Ci-Verdrag. dal wcl
eens tot een harmonisatie op bijvoorbeeld het gebied van het verschoningsrecht zou
kunnen leiden. Het is bepaald niet uitgesloten dat bij die harmonisatie gekeken zal
worden naar een soort grootste gemene deler, en dat zou wel eens kunnen bctekenen
dat het roer op een aantal punten zal worden omgegooid.
Het Verenigd Koninkrijk en lerland zijn niet integraal in de vergelijking betrokken. Omdat het getuigenbewijs daar voor een deel CM/M»«»/? /</»v is en de invalshoek van dit hoofdstuk juist is te bezien op welke wijze de wetgever in de respectieve
landen het verschoningsrecht heeft geregeld. is de vergelijking met de genoemde
landen in dit opzicht minder interessant. Niettemin zal op sommige punten de aldaar
geldende regeling wel worden genoemd. Een soortgelijke overweging geldt voor
Zwitserland. Daar is de regeling van het burgerlijk procesrecht een kantonale kwestie'*"*', zodat moeilijk van een visie van "de wetgever" kan worden gesproken.
Omdat het gaat om het rechtssysteem van 13 andere landen is een brede aanpak vereist. Die aanpak is om genoemde redenen interessant. Interessanter ook dan
een gedetailleerde vergelijking met het recht van twee of drie andere landen, omdat
een dergelijke vergelijking al snel uitkomt bij de "open eindjes" van de verschillende
regelingen en dat is juist iets waar we weinig van kunnen leren. De vergelijking concentreert zieh op de door de respectieve wetgevers getroffen regeling en de daaruit
blijkende afwegingen. Daarbij kan doorgaans worden volstaan met een prima-facieinterpretatie van het desbetreffende rechtssysteem, gebaseerd op dc tekst van de
meest daarvoor in aanmerking komende bepalingen. Omdat ook in andere landen
geldt dat de rechter de wet moet toepassen en niet veranderen, is dat een redelijk uitgangspunt. Of de rechter later aan de teksten is gaan morrelen is wel van belang voor
iemand die het nationale recht moet toepassen, maar niet voor een vergelijking van
de door de respectieve wetgevers gekozen benadering. Indien de omstandigheden
daartoe aanleiding gaven, bijvoorbeeld vanwege de ouderdom van de regeling of de
ruime formulering, is niettemin nagegaan op welke wijze een bepaling wordt uitgelegdoftoegepast.

Zie par. 1.2.
"" D. Vogel. K. Spühler.
rir, 7de druk, Bem 2001, p. 280 e.v.

u«* <*« in/erwrfiwwte» Zrv/7praau!*rec/t/ <far
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In de tweede plaats heb ik de vergelijking geconcentreerd op een aantal onderwerpen die in verband staan met vragen die naar aanleiding van de Nederlandse
regeling en daaraan verbonden discussies worden opgeroepen. Dat maakt het mogelijk de vergelijking enigszins overzichtelijk te houden en deze te beperken tot kwesties die voor Nederland interessant zijn. Bovendien is geprobeerd de volgorde van
behandeling zo in te richten dat eventuele misverstanden over de betekenis van een
buitenlandse regeling zoveel mogelijk worden uitgesloten. Anderzijds is het mogelijk
dat door deze concentratie op bepaalde onderwerpen idiosyncrasieen van sommige
regelingcn onbcsproken blijven. In de laatste paragraaf (par. 5.11) worden daarom
enige opmerkelijke keuzes van de verschillende wetgevers afzonderlijk besproken.
De tekst van de verschillende regelingen is opgenomen in een bijlage. Voor
zover nodig is de oorspronkelijke tekst vergezeld van een vertaling. Alleen Engelse
en Duitsc teksten zijn onvertaald gelaten.
De rechtsvergelijkende plaatsbepaling zal betreffen
- de gevallen waarin gekozen is voor het volledig uitsluiten van het horen van
bepaalde gelingen (par. 5.2);
- het (absolute of relatieve) karakter van het verschoningsrecht (par. 5.3);
- de kring van verschoningsgerechtigde verwanten (par. 5.4);
- dc onivang van het nemo-teneturverschoningsrecht (par. 5.5);
- de wetstechnische benadering van het professionele verschoningsrecht (par.
5.6);
- het ambtenurenprobleem (par. 5.7);
- het professionele verschoningsrecht en de geheimhoudingsplicht (par. 5.8);
- het professionele verschoningsrecht en het ontslag uit de geheimhoudingsplicht (par. 5.9);
- de procesrechtelijke inbedding van het verschoningsrecht (par. 5.10).

5.2 Dc gevallen waarin is gekozen voor het volledig uitsluiten van horen van bepaalde getuigen
In 1988 is in Nederland de onbekwaamheid van getuigen afgeschaft. In de
plaats daarvan kwam het verschoningsrecht. De desbetreffende getuigen (echtgenoten en naaste bloedverwanten) konden voortaan wel worden gehoord, maar alleen als
zij dat zelf wilden. In andere gevallen was al gekozen voor het verschoningsrecht in
plaats van het uitsluiten van de mogelijkheid de betrokkene als getuige te horen.
Deze ontwikkeling kan deels worden verklaard vanuit het gaandeweg groeiend vertrouwen in het vermögen van de rechter om de juiste conclusie te trekken uit
het voorgebrachte bewijs. Dubieuze verklaringen van onbetrouwbare getuigen kan de
rechter zelf wel emit filteren, was de gedachte, daar heeft hij de wetgever niet voor
nodig. Par. 3.2.7 geeft blijk van deze ontwikkeling, die wordt gekenmerkt door het
gelcidelijk aan schrappen van alle bepalingen die getuigenbewijs in bepaalde gevallen volledig uitsluiten. culminerend in het toelaten van de partiieetuige in 1988.'*''"
"*- In de jurisprudence hecrt die ontwikkeling zieh nadien nog voortgezet. want van de beperking van de
bewijskracht van do partiigetuigenverklaring van art. 164 lid 2 Rv is na HR 7 april 2000. M/2001. 32 (de
regel gcldt nict voor tegenhewijs). MR 24 januari 2003, .V/ 2003, 166 (de regel geldt niet voor een schrifte-
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Aan de beslissing om getuigen uit te sluiten kan ook ten grondslag liggcn dat
het onder omstandigheden niet te pas komt om het tot een getuigenverklaring te laten
komen. Dat is het geval wanneer het een persoon niet kan worden aangedaan als genüge op te treden of wanneer voorkomen moet worden dat een bepaalde persoon
ondervraagd kan worden of tijdens een ondervraging zelfs per ongeluk bepaalde informatie prijs geeft. ()ok die grondslagen voor een eventuele onbekwaaniheid hebben
het in Nederland niet gehaald. Ook de Koning (zie par. 3.5.5) is geen uit/ondering
daarop. omdat het zijn staatsrechtelijke positie is waaruit volgt dat hij niet kan worden gehoord. Een keuze van de wetgever ligt daaraan niet ten grondslag. Uovendien
kan de Koning besluiten om toch een verklaring af te leggen. zodat hij niet onbekwaam is in de hier bedoelde zin.
Nederland blijkt in dit opzicht een enigszins geisoleerde positie in te nemen.
Belgie verbiedt het horen van de mediator en bloedverwanten in de neergaande
lijn'""*'; Duitsland sluit het horen van bepaalde ambtenarcn uit behoudens toestemtning en verbiedt verder de rechter om vragen te stellen waardoor een berocpsgehcim
kan worden geschonden, zelfs wanneer de betrokkene zeit" zieh niet op zijn verschoningsrecht heeft beroepen'""; Denemarken kent een daarmee te vergelijken regeling,
zij het dat deze is gegoten in de vorm van een rechterlijke bevoegdheid'"^; Finland
sluit uit het horen als getuige van belanghebbenden, de President van dc Kepubliek
en nagenoeg iedereen met een geheimhoudingsplicht'•"'; Irankrijk en Luxemburg
verbieden het horen van bloedverwanten in de neergaande lijn in scheidings/.aken'''*':
Griekenland verbiedt het horen van belanghebbenden en geheimhouders in bepaalde
gevallen'"^; Italie sluit het horen van belanghebbenden uit' "*'; Noorwegen beschermt de geheimhoudingsplichten door de rechter te verbieden de betrokken getuigen te horen'"™; Oostenrijk
verbiedt het horen van de meeste
geheimhoudingsplichtigen, behoudens uitzonderingen'"^'; Portugal sluit partijen
uit'""; Spanje verbiedt het horen van belanghebbenden, familieleden en geheimhouders'*"; Zweden sluit eveneens het horen van geheimhouders onder omstandigheden
uit.'*''' En ook het Verenigd Koninkrijk kent de zgn. />///>/«• /'w/wt'.v/ rww/ni*M»/r, die
verbiedt om in bepaalde gevallen getuigen te horen of documenten te laten produceren of zelfs in te zien.'"''
Hoewel de gevallen redelijk divers en soms erg beperkt zijn, laat dit overzicht zien dat het volledig uitsluiten van het horen van een getuige niet als iets obsoleets moet worden gezien. Kennelijk wordt het ervaren als een instrument dat in
lijke verklaring) en liR 2 mei 2003. JV7 2003. 468 (de regel geldt niet voor een in een andere procedure
afgelegdc verklaring), niets meer over.
'*' Art. 734sexies en 931 Gerechtelijk Wetboek.
'•" Art. 376 lid 1 t/m 3 en 383 lid 3 ZPO.
' " Art. 170 lid 3 Retsplejeloven.
';* An. 18 lid I, 22 en 23 lid I Oikeudenkäymiskaari.
;" Art. 205 Nouveau Code de Procedure Civile resp art. 405 Nouveau Code de Procedure Civile.
i»» * " ' """ *" "*"" KüSucet^ noXiTiicri«; Aucovouicu;.
i ^ Art. 246 Codice di Procedure Civile.
Art. 204 t/m 206 Tvistemalsloven.
™ An. 320 ZPO.
' An. 617 Codigo de Processo Civil.
^ Art. 1247 Codigo Civil.
, j ^ Afd. 36, art. 5 Rättegängsbalk.
P.B. Carter. Casei ant/5/a/u/t>.v on fv/dence. 2de druk. Londen 1990. p. 248 e.v.
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situaties als deze goed gehanteerd kan worden. De prijs die daarvoor moet worden
betaald, te weten dat in bepaalde gevallen geen bewijs zal kunnen worden geleverd,
neemt men dan - en ook dat weer in verschillende modaliteiten - voor lief.
Het lijkt me het overwegen waard om te bezien of niet in de loop der jaren het
kind met het badwater door de gootsteen is verdwenen. Dagelijks paraderen er honderden getuigen door de Nederlandse rechtszalen waarover de rechter zieh - buiten
hun aanwezigheid uiteraard - achteraf alleen maar vrolijk maakt. De echtgenoten,
vriendinncn, kinderen, ooms, tantes, medewerkers, partners en ondergeschikten van
beide partijen verklaren steeds precies wat er van hen wordt verwacht, zodat de uiteindclijke beslissing doorgaans overeenkomt met wat de rechter prima facie al aannemelijk achtte. De tijd die daarmee verloren gaat is immens, de opbrengst in
vcrhouding erg mager.
ik zou er dus niet om treuren als ertoe werd besloten om de onbekwaamheid
weer in ere tc herstellen ten aanzien van een nader te bepalen kring van bloedverwanten, aanverwanten, aangehuwden en belanghebbenden. Dat zal dan wel een geclausuleerde onbekwaamheid moeten zijn. De Dombo-zaak'"^ leert dat er door een
dergelijke regcling geen processuele ongelijkheid tussen partijen mag ontstaan. Toetsend aan art. 24 van de C'ostituzione'"" kwam ook het Italiaanse Constitutionele Hof
al tot de conclusie dat het uitsluiten van verwanten als getuigen in strijd komt met het
icdereen in gelijkc mate toekomende recht op juridische bescherming van eigendom
en andere legitiemc belangen.''^ De rechter moet daarom wel de mogelijkheid krijgen om, wanneer de «/wa//iy 0/ a/ms in het gedrang komt, de betrokkenen toch te
horen. Zo'n situatie doet zieh voor wanneer bestuurder A zijn echtgenote en bestuurder B een lifter als bijrijder had en men het niet eens kan worden over de toedracht
van de aanrijding. Het verschoningsrecht kan dan nog als vangnet dienen voor de
integere echtgenote die het dilemma 'meineed-of-echtelijke-twist' wil ontlopen.

5.3 Het (absolute of relatieve) karakter van het verschoningsrecht
In de vorige hoofdstukken is regelmatig aan de orde geweest of een beroep op
het verschoningsrecht door de rechter terzijde kan worden gesteld. Het antwoord naar
Nederlands recht luidt ontkennend, zij het dat de hoge raad in het geval van het professionele verschoningsrecht heeft aangenomen dat zieh "zeer uitzonderlijke omstandigheden" laten denken waarin daarvan kan - en dan wellicht: moet - worden
afgeweken.'"™ Dergelijke omstandigheden hebben zieh in civiele zaken nog niet
voorgedaan. Daarnaast moet in de gevallen die hiervoor onder het incidentele verschoningsrecht zijn gebracht, steeds een belangenafweging plaatsvinden.
In verschillende wetgevingen is op dit punt een uitlaatklep ingebouwd. Het
verst gaat Denemarken, dat de rechter in nagenoeg alle gevallen de bevoegdheid
'•* EHRM 27 Oktober 1W3, AÜ 1994, 534.
'•" Art. 24 lid 1: Tutti possono agia- in giudizie per la tutela dei propri diritti e interessi legitimi (/«*«**
A<«| m nvA/»- <y>A«mn7i «x>r </.• /vAvniriMinj; ion ;//n Wgfm/om en rtvn/ma/fge Manpt'n).

Corte Costituzionale 23 juli 1974 (248) verklaarde daarom art. 247 Codice di Procedura Civile ongrondweitig. IK- wctgever mag vervolgens van hetzelfde Hof invoering van het verschoningsrecht voor
verwanten achterwege laten (27 juni 1997 (205))
'-" Zie par. 3.4.8.3.
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gceft om toch, als dat gelet op de aard van de zaak en het belang van partijen nodig
is, de getuige te dwingen een verklaring af te leggen. Da» vindt slechts zijn grens in
de staatsveiligheid, de betrekkingen van de Staat met vreemde mogendhcdcn of andermans leven of gezondheid, het "biechtgeheim". hetgeen de advocaat met betrekking tot de zaak zelf is toevertrouwd. de "echte" zelfincriminatie en sommige
gevallen van joumalistiek verschoningsrecht.'""' De 1-inse rechter kan een op een
geheimhoudingsplicht (van een ambtenaar of een vertrouwenspersoon) of bronbescherming gebaseerd beroep op het verschoningsrecht in straf/aken doorbreken.
maar moet altijd het beroepsgeheim van de verdediger respecteren.''*' In Italic kan
de rechter het joumalistiek verschoningsrecht en het verschoningsrecht van ambteiuiren terzijde te stellen, maar dat is beperkt tot bepaalde strafzaken.'"*" In Norwegen
heeft de rechter een discretionaire bevoegdheid ten aanzien van bepaalde (amilieleden en vergelijkbare personen. Daarnaast moet hij bij een beroep op handels- en bedrijfsgeheimen en het joumalistiek verschoningsrecht een belangcnafweging
maken.'""'
Het hicruit naar voren komende bee Id is dat globaal gesproken - in de niet
genoemde landen is het op de een of andere manier terzijde stellen van de versihoningsrechtelijke regels immers niet toegelaten'"'"' - de rechter nauwelijks mogelijkheden heeft om in te grijpen. Dat ligt ook voor de hand, wanneer de wetgever het als
zijn taak ziet om de grenzen zelf te trekken. In feite heeft de Nederlandse rechter
meer armslag dan de meeste van zijn buitenlandse collega's, omdat het toepassingsgebied van het incidentele verschoningsrecht zo ruim is en onder andere de bronbescherming en opsporingsbelangen omvat. Dat is goed in overeenstemming te brengen
met de vorige observatie, want daannee lijkt te correspondercn dat een wetgever die
veel aan de rechtspraak overlaat een rechter krijgt, die de uiteindelijke beslissingshevoegdheid zo veel mogelijk aan zieh zelf wil houden.
Intussen moet niet worden gedacht dat de Deense regeling te vergelijken is
met de Nederlandse. In die regeling is wel een zeker evenwicht te vinden, doordat
enerzijds de grenzen zeer ruim worden getrokken en anderzijds de rechter de mogelijkheid heeft gekregen om zo nodig in andere zin te beslissen. Zo wordt het verschoningsrecht voor verwarnen toegekend aan alle personen uit de naaste omgeving van
de partij, maar kan de rechter gelet op de omstandigheden van het geval bepalen dat
toch een getuigenverklaring moet worden afgelegd.'"*' De grenzen van deze bevoegdheid worden dan weer door de wetgever gesteld.
Voor de Deense wetgever kan in ieder geval meer waardering worden opgebracht dan voor de Nederlandse. De gedetailleerdheid van de regeling maakt dat het
recht op dit punt in essentie kenbaar is voor iedereen en niet, zoals uit dit werk blijkt,
bij elkaar moet worden geschraapt uit alle hoeken en gaten. Keuzes maken is moeilijk, en daarom zijn de grenzen vloeiend getrokken: de rechter kan ingrijpen als het
J * Art. 169 lid 2, art. 170 lid 1, art. 170 lid 2 slot. art. 171 lid 2 en 3 resp. art. 172 lid 5 Rct»plejelovcn.
' Art. 23 lid 3 en 24 lid 4 Oikeudenkaymiskaari.
Art. 200 lid 3 en 201 lid 2 Codice di Procedure Penale.
Art. 207 lid 3 en 208 lid 4 resp. art. 209 resp.
r e p art. 209a Tvistcmalsloven.
D geldt
ld ook voor Duitsland. VAN DOMBURG 1994, p. 102.
102 bewecrt
b
Dat
dat de Duhse rechter op grond
van art. 386 ZPO de belangen van het concrete geval mag afwegen, maar dat volgt niet uit de tekst van het
Wjkel en vindt ook overigens nergens bevestiging.
Art. 17] Retsplejeloven.
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nodig is. Maar net zoals er gevallen zijn waarin van een verschoningsrecht geen
sprake kan zijn. zo zijn er ook gevallen waarin van een getuigplicht geen sprake kan
zijn, en die geeft de wetgever aan. Daarmee zijn de meeste eventuele nadelen van de
starheid van een wettelijke regeling ondervangen.

5.4 De kring van verschoningsgerechtigde verwanten
Art. 165 lid 2 sub a Rv geeft aan welke verwanten - die term wordt hier steeds
in ruime zin verstaan - zieh van het afleggen van een verklaring kunnen verschonen.
We hebben al gczien dat op dit punt niet veel denkwerk is verricht. De kring van
verwanten is in 1838 een keer vastgesteld en afgezien van wat geschuif tussen verschoningsgerechtigden en onbekwamen is daaraan nooit meer iets veranderd'"**, overigens zoncler dat daarvoor ooit een motivering is gegeven.
Van rw//M /;</«/• m/'m/tr rw/'m vinden we de volgende kringen van verwanten
die zieh kunnen verschonen of onbekwaam zijn een verklaring af te leggen'"':
- verloofdc, (gewezen) echtgenoot, bloedverwanten, aanverwanten en adoptiefverwanten in de rechte lijn en de zijiijn tot de derde graad ingesloten (Grieken-

land'™);
- verloofde, (gewezen) echtgenoot. (gewezen) levenspartner. bloedverwanten
en aanverwanten in de rechte lijn onbeperkt'"'''', bloedverwanten in de zijiijn tot de
derde graad ingesloten, (gewezen) aanverwanten in de zijiijn tot de tweede graad
ingesloten, met uitzonderingen voor gevallen waarin anders nagenoeg altijd een bewijsprobleem bestaat (Duitsland'"™);
- verloofde, (gewezen) echtgenoot, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn
onbeperkt, bloed- en aanverwanten in de zijiijn tot de tweede graad ingesloten, adopticfouders en adoptiefkinderen (Finland);
- (gewezen) echtgenoot, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, bloed- en
(gewezen) aanverwanten in de zijiijn tot de tweede graad ingesloten (Zweden);
- (gewezen) echtgenoot, (gewezen) levenspartner, bloedverwanten in de rechte lijn, bloedverwanten in de zijiijn tot de tweede graad ingesloten (Noorwegen);
- (gewezen) echtgenoot, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn onbeperkt
(Frankrijk, Luxemburg);
- (gewezen) echtgenoot. (gewezen) levenspartner, bloedverwanten in de rechte lijn onbeperkt. adoptiefouders en adoptiefkinderen. schoonouders en behuwdkinderen, met uitzonderingen voor bepaalde gevallen (Portugal);
'•** In nt. 9 is uitecngezet op welke gronden moet worden aangenomen dat de "koude zwagers" ook al
ondcr do regeling van 1838 vielen.
Omdat hlijkens de vorige paragraaf in Denemarken het verschoningsrecht van verwanten steeds door
de rechter kan worden doorbroken. lalen we dit land in het kader van deze paragraaf buiten beschouwing.
In par. 5.11 wordt dieper ingegaan op de lX-ense regeling.
'""" Met als subliemc uit/ondering in art. 401 lid 2 KIOÖIKO; noMtucirc AtKovo^a«; dat dit niet geldt. wanneer de getuigen in de/ellde verwantschapsgraad staan tot alle partijen: (.></Ka/iry«/ arm.v.'
'•"" Ilieronder valt mA door adoptie ontstane verwantschap, mits de adoptie plaats vond tijdens de minderjarigheid van het kind (Münctoner tawwor zur Ziv/7proz««v<*jum? deel 2. 2de druk, München 2000,
p. 164).
'•" / i e art. 385 /.PO voor de uitzonderingen, die enigszins doen denken aan de beperkingen die golden
voordat in l*>88 de grote schiwnmaak onder de uitzonderingen werd gehouden (zie par. 3.2.7).
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- echtgenoot. bloedverwanten in de rechte lijn onbeperkt. schoonouders en
behuwdkinderen, met uitzonderingen voor bepaalde gevallen (Spanje);
- bloedvenvanten in de rechte neergaande lijn. en dan nog alleen in bepaalde
gevallen (Belgie);
- geen verschoningsrecht voor verwanten (Italie. Oostenrijk'*").
In dit rijtje staat Nederland vermoedelijk - een exacte vergelijking is pas mogelijk na ampele bestudering van het personen- en familierecht op het punt van
bloed- en aanverwantschap - tussen Finland en Zweden. dus toch nog in de kop van
het klassement of is op zijn minst een goede middcnmoter.
Hoewel er over de afbakening van de kring van verwanten nooit scherp is
nagedacht. geeft deze plaatsbepaling geen aanleiding om daarin op korte tennijn wijzigingen aan te brengen. Hoewel de verloofde in veel landen nog in zwang is, zou het
in de Nederlandse verhoudingen een beetje vreemd zijn die alsnog in het rijtje op tc
nemen. Als er nog verloofden zijn te vinden, dan is de kans dat die ook nog eens een
verklaring zullen moeten afleggen niet bijzonder groot. Voor het overige correspondeert de kring van verschoningsgerechtigden met wat men gemiddeld ucceptabel
vindt. Omdat dat daar al bijna twee eeuwen goed mee le leven valt, zijn veranderingen niet aangewezen.

5.5 De omvang van het nemo-teneturverschoningsrecht
In par. 3.3.1 hebben we gezien dat de invoering van het nemoteneturverschoningsrecht in civiele zaken nogal wat voeten in de aarde heeft gehad.
De Ilde Kamer wilde er eigenlijk niet aan en stemde uiteindelijk schoorvoetend in
met een ten opzichte van de voorstellen die er in de loop der jaren zijn gedaan, nogal
zuinige regeling. Die zuinigheid betrof niet de kring van personen ten aanzien van
wie op dit verschoningsrecht een beroep kan worden gedaan - die is zelfs ruim getrokken, ruimer dan bij het verschoningsrecht van verwanten en blijkens de vorige
paragraaf was die kring al redelijk royaal -, maar de gevallen waarin op dit verschoningsrecht een beroep kan worden gedaan.
Van rw;w naar m;n<&?/- ri///w vinden we in de in de vergelijking betrokken landen als wettelijke'"'' gronden voor het nemo-teneturverschoningsrecht in civiele zaken gegronde vrees voor:
- strafvervolging (ook bij overtredingen), verlies van eer en goede naam, directe Vermögensrechte! ijke schade, met uitzonderingen wanneer het niet gaat om het
strafrechtelijk belasten van zichzelf of verwanten (Duitsland'"");
- strafvervolging, benadeling van het welzijn, wezenlijke schade, met uitzonderingen wanneer het niet gaat om zelfincriminatie (Denemarken'" *);

"' In feile is dit in Oostenrijk ondergebracht bij het nemo-teneturvcrschoningsrecht, zoah uil de volgende
pragraafzalbiijken.
'' ' De jurisprudenliele gronden worden buiten beschouwing gelaten. Indien buiten dc wcl om al een erkenning van dergclijke gronden hceft plaatsgcvonden, dan valt niet te verwachten dal dat verder zal gaan
&n de zeinncriminatie. Hiernaar is daarom geen verder onderzoek gedaan.
^ Art. 384 ZPO.
'Art. 171 Retsplejeloven.
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- strafvervolging, verlies van maatschappelijk aanzien, wezenlijke benadeling
van andere aard (geclausuleerd) (Noorwegen'" );
- strafvervolging, verlies van eer en goede naam (Griekenland'"');
- strafvervolging, bekend worden van oneervol handelen (Zweden ');
- strafvervolging (Finland'"'", Verenigd Koninkrijk'"");
- geen (Belgiö. Frankrijk, Italie", Luxemburg, Portugal, Spanje).
In dit geval bevindt Nederland zieh in de staart van het peloton, zeker als
wordt bedacht dat de vrees voor strafvervolging nog is beperkt tot misdrijven. In par.
3.3.5 is al ter sprake gekomen dat de Nederlandse wetgever niet erg consequent is
gewecst, omdat bij onderzoeken van de Raad voor de Transportveiligheid een veel
ruimer criterium is genomen. Nederland zou internationaal gezien in ieder geval niets
uitgesproken uitzonderlijks doen als dat criterium, te weten de vrees voor een "nadelige civielrechtelijke uitspraak", ook voor het civiele procesrecht als verschoningsgrond zou gaan golden.

5.6 De welstechnische benadcring van het professionele verschoningsrecht
In Nederland is in 1838 bij de regeling van het professionele verschoningsrecht gekozen voor een open norm. De norm is open, omdat deze een algemene omschrijving geeft van dc beroepen waaraan het verschoningsrecht is verbunden en niet
voor een opsomming, al dan niet gevolgd door een algemene omschrijving. Bij toevoeging van een dcrgelijke omschrijving of van een slechts als voorbeeld bedoelde
(enumeratieve) opsomming, zouden we van een 'half-open norm' kunnen spreken,
bij het achterwege laten daarvan van een 'gesloten norm'.
Het is niet gclukt om de wetgever van deze benadering af te brengen. In de
NJV-vergadering van 1905 werd als vraagpunt in stemming gebracht of de wetgever
niet moest kiezen voor een limitatieve opsomming. Die vraag werd bevestigend beantwoord met 38 tegen 28 stemmen.'-"" Het Ontwerp-Gratama nam dit idee al niet
over'"*' en ook daarna is er niets meer van vemomen. Kennelijk was men het erover
eens dat de maatschappelijke ontwikkeling de erkenning van nog andere verschoningsgerechtigden kan verlangen en dat daarom een open norm de voorkeur verdient.'

De in de vergelijking betrokken landen laten het volgende beeld zien:
- open norm: Frankrijk'"*', Portugal'**"", Spanje'"*';
' " ' Art. 208 TvistemAlsloven.
'"* Art. 402 KCU
^
'•" llfst. 36. art. 6 Riitlegängsbalk.
'"" Art. 24 lid I Oikeudenkäymiskaari.
'•'" Art. 14 Civil Evidence Act 1%8.
'•""HaiulelingenNJV 1905. p. 187-188.
'"" Vwr hci professionelc verschoningsrechl word de bepaling overgenomen van art. 1931 Ontwerp-Loef
(1903). IX- vraag of een opsomming van beroepen moet worden gegeven wordt zelfs niet besproken
(ONTWIRP tiRATAMA. II. p. 166-167).
'-"- HA/KWINKLI.-SURINGA 1966, p. 239
" " Via art. 226-13 CP.
'"" Art. 618 lid 3 Codigo de Processo Civil.
'•" Art. 1247 lid 5 Cödigo Civil.
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- half-open norm: Belgie'-**. Duitsland'-", Luxemburg'-**;
- gesloten norm: Denemarken'•**. Finland'-*". Griekenland'-", Italic"'"**,
Noorwegen'-*\ Oostenrijk'-**. Zweden'-*\
Een hiermee vergelijkbaar overzicht is te vinden in HAZEW1NKELSURINGA 1959'-**, zij het dat niet dezelfde landen zijn onderzocht. Vergelijking
tussen beide overzichten zou niettemin een soon tendens kunnen laien zien. zij het
dat die er niet is. Kennelijk zijn Frankrijk en Duitsland van een gesloten norm overgestapt op een open norm, terwijl Denemarken en Italic' juist de omgekeerde weg
hebben afgelegd.
Een open norm heeft onmiskenbaar het voordeel dat voor het inbedden van
nieuwe ontwikkelingen geen wetgevend ingrijpen nodig is en als nadeel. dat de wet
zelf geen houvast meer biedt. Het eerste weegt op zichzelf zwaarder. maar dan moet
er a) wel een rechter zijn die bereid is de stap naar een nieuwe categoric verschoningsgerechtigden te zetten, en b) er inderdaad sprakc zijn van maatschappelijke
ontwikkelingen die het handhaven van een open norm rechtvaardigen.
Wat punt a) betreft is uit het voorgaande al gebleken dat de hogc raad op /ijn
zachtst gezegd conservatief is ingesteld. Als al een nieuwe bcroepsgroep wordt erkend, wat in feite alleen is gebeurd ten aanzien van de verpleger'* ' en de juridische
medewerker van het Bureau voor Rechtshulp'"**, dan gaat het om gcvallen die heel
erg dicht in de buurt komen van het "klassieke kwartet". Het zijn bovendien gcvallen
die, als gekeken wordt naar de landen met een gesloten norm, in de gebruiktc limitatieve opsommingen begrepen lijken te zijn, zeker als mede het vriiwel steeds op de
een of andere manier gecodificeerde afgeleide verschoningsrecht'"'''' in de beoordcling wordt betrokken.
Het kan natuurlijk zijn dat van de mogelijkheden van de open norm beperkt
gebruik is gemaakt, omdat aan voorwaarde b) niet is voldaan: er zijn geen maatschappelijke ontwikkelingen geweest die uitbreiding van de kring van professionele
verschoningsgerechtigden noodzakelijk maakte. Die beoordeling leidt echter tot een
cirkelredenering, wanneer alleen naar Nederland zou worden gekeken. Uit de zuinige
'-** Via art. 458 Strafwetboek.
' " Art. 383 lid 6 ZPO. Op het oog lijkt het te gaan om een open norm, maar de hepaling is gckoppeld aan
art. 203 StOB. waarin een uitgebreide opsomming voorkomt van de beroepen waaraan een slrafrechtelijk
gesantioncerde gcheimhoudingsplicht is verbonden.
'** Via art. 458 CP. Dat hierin het verschoningsrecht besloten Iigt is uitgemaakt in Cour de Cassation 21
maart 1957. P. 17,43.
'** Art. 170 lid 1 Retsplejeloven. In de gevallen van het derde lid is het geheel aan de rechter ovcrgclaicn
om te bepalen of al dan niet een verklaring moet worden afgelegd, zodat dc/c in de beoordeling builcn
beschouwing zijn gclatcn.
Art. 23 lid 1 sub 3 en 4 en lid 2 Oikeudenkäymiskaari.
Am. 400 en 401 Ko>5iica<; noX
Vi
^ Via art. 200 lid 1 Codice di Procedure Penale.
Art. 205 Tvistemalsloven.
" Art. 320 en 321 ZPO.
* Hfdst. 36. art. 5 Rättegängsbalk.
• HAZF.WINKEL-SURINGA 1959, p. 13.
'"" HR 23 november 1990. A7 1991.761 (Cruquiushoeve).
'^HR 25 Oktober 1985. A7 1986. 176.
Denemarken: art. 170 lid 4; Finland: art. 23 lid 1 sub 3 ("..or the assistant of such a person"); Orieken>*id: an. 401 lid 1 ("...nun helpers"); Italig: art. 200 lid 1 sub c ("...en andere beoefenaars van beroepen in
<k gezondheidszorg"); Noorwegen: art. 205 alinea 2.

;

u;

n
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rechtspraak wordt dan afgeleid, dat er geen maatschappelijke ontwikkelingen zijn
geweest, die om een uitbreiding vroegen.
Vergelijking met andere landen met een open of half-open norm is ook niet
concludent, want de manier waarop de rechter zijn bevoegdheid heeft gebruikt zegt
vermoedelijk meer over de opvatting die men heeft over getuigenbewijs in het algemecn, dan over de maatschappelijke ontwikkelingen die aan de beslissing ten grondslag lagen. Zo wordt in Duitsland het verschoningsrecht op grond van een wettelijke
geheimhoudingsplicht a! toegekend aan tientallen beroepen, zodat het geen verbazing
wekt dat daaraan in de rechtspraak onder meer nog zijn toegevoegd particuliere detectives, bankiers, tolken, vertalers en arbiters (ten aanzien van het raadkamergeheim)."""
Of het nu ligt aan de voorzichtigheid van de rechter of de stabiliteit van de
maatschappciijke vcrhoudingen, het opinaken van de balans laat m.i. in ieder geval
zien dat de prijs die voor de open norm moest worden betaald wel erg hoog is in verhouding tot dc opbrengst. Die prijs is:
- een loskoppcling van het verschoningsrecht van de strafrechtelijke geheimhoudingsplicht, die tot veel onzekerheid heeft geleid en de wetgever bepaald niet
heeft gemspirccrd tot het treffen van heldere regelingen;
- vcrbrokkeling van de lagere rechtspraak, waarbij bijvoorbeeld de ene rechter
de maatschappdijk werker wel en de andere niet het verschoningsrecht toekende;
- onrust binnen beroepsgroepen die via de rechtspraak de status van verschoningsgerechtigde vertrouwenspersonen proberen binnen te halen, en de daarmee samenhangende procedures;
- de onmogelijkheid om zieh de kern van de inhoud van de regeling snel en
eenvoudig eigen te maken, zodat zelfs ervaren rechters en advocaten zieh op dit punt
nog voorafgaand aan een zitting moeten voorbereiden.
Als ik de met een natte vinger begrote kosten van dat alles afzet tegen de geringe inspanning die de wetgever moet opbrengen om orde op zaken te stellen, dan
ligt de conclusie voor de hand. Codificatie van de huidige stand van zaken verdient
verre de voorkeur boven het handhaven van een flexibel systeem, dat veel kost maar
uiteindelijk niets opbrengt.

5.7 Het ambtenarenprobleem
In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de hoge raad de door de wetgever gekozen fonnuleringen heeft gebruikt om de regeling van het professionele verschoningsrecht los te koppelen van geheimhoudingsplichten in die zin, dat het bestaan van een
geheimhoudingsplicht niet meer voldoende was om te kunnen concluderen tot het
verschoningsrecht. Met name wat de ambtenaren betrof, ontstond daardoor een soort
vacuum, omdat enerzijds niet van een vertrouwensberoep kan worden gesproken en
anderzijds moeilijk te betwisten is dat ambtenaren en andere overheidsfunctionarissen over inibrmatie kunnen beschikken die ook ten overstaan van de rechter niet behoort te worden prijsgegeven. Het gat is op een halfslachtige manier gevuld.
Daardoor zijn er enerzijds tot op de dag van vandaag misverstanden blijven bestaan
""" Aftim/uTur Kommenfar^<r Zm/proreMorrfnu/ig. deel 2, 2de druk, München 2000. p. 169-170.
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over de verhouding tussen de regeling van art. 165 lid 2 sub b Rv en de getuigplicht
van ambtenaren
en loopt anderzijds de beoordeling van de weigering van een
ambtenaar een vraag te beantwoorden over vele. vaak niet scherp gedet'inieerde.
schijven (van de wettelijke regeling via het Happy-Familyverschoningsreeht naar het
incidentele verschoningsreeht).
De boosdoener is in eerste instantie de hoge raad. Hoofdstuk 2 heeft laten zien
dat het nooit de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest om open te laten ol een
ambtenaar met een geheimhoudingsplicht verplicht kon worden te getuigen. Het is
ook opvallend dat de andere landen met een half-open of open norm die koppeling
met het geheel van de geheimhoudingsplichten altijd hebben behouden (1 rankrijk,
Belgie. Duitsland, Luxemburg, Spanje"") of niet nodig hebben (Portugal'""). Alleen
in Nederland is de - nagenoeg gelijk geformuleerde - norm verengd tot wat de vertrouwensberoepen worden genoemd.
Wanneer we verder bedenken dat de wetgevers van alle in de vergelijking
betrokken landen die hebben gekozen voor een gesloten norm, afzonderlijke voorzieningen treffen voor verschillende soortcn ambtenaren en staatsgeheimen, dan mag
wel worden gezegd dat Nederland (ook) op dit punt in het buitenland weinig indruk
zal weten te maken. De voor het hören van ambtenaren geldende rcgels zijn nauwelijks te achterhalen en in veel gevallen komt het uiteindelijk aan op dc niet scherp
ingekaderde appreciatie van de rechter.
Ook hier zou het Deense systeem mijn voorkeur hebben. Als hun geheimhoudingsplicht in het geding is mögen ambtenaren slechts verklaren indien het bevoegd
gezag daarvoor toestemming heeft gegeven. De rechter kan dit evenwel zo nodig
doorbreken, behoudens in een aantal door de wetgever uitdrukkelijk te bepalen gevallen. Het lijkt enigszins op de regeis die nu bij het horen van belastingambtenaren
in acht moeten worden genomen, zij het dat de rechter niet het laatste woord heeft,
maar de minister.'"" Omdat het gaat om hetgeen in een concrete zaak aan de orde is
en de minister c.q. de Staat daarbij zelf belang kan hebben, is de Deense regeling
beter te verdedigen.

5.8 De verhouding van het professionele verschoningsreeht tot de geheimhoudingsplicht
Kan een verschoningsgerechtigde die onverplicht als getuige verklaart strafrechtelijk worden vervolgd wegens schending van zijn geheimhoudingsplicht? In par.
3.4.2 is gebleken dat de verhouding van het professionele verschoningsreeht tot de
strafrechtelijk gesanctioneerde geheimhoudingsplicht van art. 272 Sr voor een voortdurende en nog steeds niet echt opgeloste controverse heeft gezorgd.

Zie par, 3.1 en de daar opgenomen verwijzing.
" Dal art. 1247 sub 5 Codigo Civil doelt op geheimhoudingsplichten in ruime a n blijkt uit de civielrechtelijke regeling van art. 371 lid 2 Ley de Fnjuiciamiento Civil, waarin een afzonderlijke procedurcle regeling wordt getroffen voor geheimhoudingsplichten van ambtenaren.
Art- 618 Cödigo Civil noemt de ambtenaren en staatsgeheimen uitdrukJcelijk.
Zie par. 3.5.3.10.
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In een aantal landen kan dit probleem zieh niet voordoen. In Finland""
Noorwegen""*, Portugal'"", Spanje""* en Zweden'*" mögen de professioneel verschoningsgerechtigden immers niet worden gehoord.
De achtergrond daarvan zal
ongetwijfeld zijn, dat anders door het afleggen van een verklaring een geheimhoudingsplicht zou worden geschonden.
Uit de Duitse wettelijke regeling blijkt, dat de geheimhoudingsplicht naar
Duits recht in stand blijft, ook wanneer de betrokkene besluit geen gebruik te maken
van het verschoningsrecht. Art. 383 lid 6 ZPO schrijft de rechter immers voor om het
getuigenverhoor zo in te richten dat bij het afleggen van de verklaring de geheimhoudingsplicht niet wordt geschonden.'
In Helgig en Luxemburg wordt de verhouding tussen verschoningsrecht en
geheimhoudingsplicht expliciet door de strafwet geregeld, nu in beide landen in art.
458 "Sr" wordt bepaald dat de geheimhoudingsplicht zieh niet uitstrekt tot het getuigen in rechte.'"*
Ook in Frankrijk kan de regeling aan de strafwet worden ontleend. Volgens
art. 226-14 Code F'enal vervalt de geheimhoudingsplicht wanneer de wet mededeling
voorschrijft of toestaat. In de bepaling zelf wordt vervolgens een aantal gevallen beschreven waarin mededeling is toegestaan. Die gevallen zijn toegesneden op specifieke infbrmatic en noemen niet het afleggen van een getuigenverklaring in rechte in
het algiMiieen. Undanks het aan het beroepsgeheim te ontlenen verschoningsrecht
blijft dc geheimhoudingsplicht in dat geval dus bestaan.'^"
In Denemarken geldt een strafrechtelijk gesanctioneerde zwijgplicht voor iedereen die een beroep uitoefent waarvoor een publiekrechtelijke regeling of erkenning geldt.'"'' De strafwet regelt zelf de verhouding tot het afleggen van een
getuigenverklaring in die zin, dat de zwijgplicht wordt opgeheven indien er een verplichting bestaat tot het afleggen van een verklaring in rechte of indien wordt gehandeld in het algemeen belang of uit gerechtvaardige zorg voor eigen of andermans
welzijn. ' Een verplichting te getuigen kan slechts door de rechter worden opgelegd' ", zodal buiten dat geval de geheimhoudingsplicht blijft bestaan.
In Griekenland is de strafbepaling ten aanzien van de geheimhoudingsplicht te
vinden in art. 371 FloiviKoi; KCOÖIKCU;. In het vierde lid wordt geregeld dat de geheimhoudingsplicht ophoudt tc gelden indien de betrokkene verplicht is een verklaring af
te leggen of indien met het prijs geven van de geheim te houden informatie bepaalde,
'"" Art. 23 Oikeudenkäymiskaari.
""* Art. 205 Tvistemälsioven.
'"" Art, 618 lid 3 Codigo dc Processo Civil.
"*" Art. 1247 anliefen sub 5 Cödigo Civil.
'•"* Hfdst. 36. art. 5 Rättegängsbalk.
||"' In Oostenrijk geldt dit allecn voor geestelijken. ambtenaren en mediators (art. 320 ZPO).
Dal dc hcpaling aldus moet worden gelezen blijkt ook uit A/imc/icner /fommt'nfcir r w Zn
mmu. p. 171.
'"• Aangetekend /ij dat in Belgie' op grond van een historische analyse ook een dissidente uitleg van art
458 Slralwetbock wordt verdedigd. op grond waarvan de geheimhoudingsplicht op zieh wel zou blijven
bestaan. maar slechts de stratbaarheid wordl opgeheven (H. van Goethem, "Het beroepsgeheim van de
advocaat'../Mri< AWt-. 1981-1982. p. 201-211).
" " Vgl. J. Pradel, M. Danti-Juan. A^wue/rfi-<M>ir / v w l .vntVia/. 2de druk Pariis 2001. p. 254.
""Art. 152b Stratlcloven.
" " A r t . 152eStralTcloven.
" " Art. 170 lid 2 Retsplejeloven.
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nader omschreven hogere belangen worden gediend. Het verschoningsrecht van art.
401 KiüöiMi,; noMTiKTis; Aucovouia; bei'nvloedt de geheimhoudingsplicht dus niet.
In Italie" kent de strafbepaling die ziet op de geheimhoudingsplicht van vertrouwenspersonen''' haar eigen in de delictsomschrijving verwerkte rechtvaardigingsgrond door slechts die openbaring strafbaar te stellen die "senza giusta causa"
geschiedt. Dat is een omschrijving die veel open laat. maar het alleggen van ecn getuigenverklaring wordt daar mede toe gerekend.'"* Niet het feit dat hei verschoningsrecht bestaat. maar dat het getuigen in rechte een rechtvaardige /aak dient
brengt dus met zieh dat dat nooit tot een strafrechtelijke sanetie wegens schending
van de geheimhoudingsplicht kan leiden.
In üostenrijk tenslotte maakt art. 321 lid 3 ZPO duidelijk. dat de grondslag
van het professionele verschoningsrecht juist in de geheimhoudingsplicht ligt. Het
verschoningsrecht bestaat, wanneer het afleggen van de verklaring tot schending van
een geheimhoudingsplicht zou leiden.
Slechts in Belgie, Luxemburg en Italic wijkt de geheimhoudingsplicht dus
voor het belang van de waarheidsvinding in rechte en wordt het aan de vertrouwenspersoon zelf overgelaten om al dan niet het verschoningsrecht in te roepen. In de andere landen kan een getuige die het verschoningsrecht niet inroept een stratbaar feit
begaan als hij geen beroep kan doen op een verschoningsrecht. of mag een vertrouwenspersoon niet eens als getuige worden gehoord.
Het uiteenlopen van de regelingen op dit punt geeft geen grond om im te menen dat de ene beter is dan de andere. Het is een kwestie van visie op het belang van
getuigenbewijs in rechte die de keuze voor het ene of het andere systeem bepaalt. Het
enige dat opvalt, is dat Nederland het enige land is waarin de wetgever niet zelf,
eventueel een handje geholpen door de rechter, die keuze heeft gemaakt.

5.9 Het professionele verschoningsrecht en het ontslag uit de geheimhoudingsplicht
Een andere controverse betreft de vraag of het verschoningsrecht nog wel bestaat wanneer de client de vertrouwenspersoon uit de geheimhoudingsplicht heeft
ontslagen of zelfs aandringt op het afleggen van een verklaring. In par. 3.4.6 is gebleken dat de rechtspraak unaniem is in zijn oordeel dat het verschoningsrecht hierdoor niet wordt aangetast, terwijl in de literatuur de nodige twijfel bestaat over de
juistheid van dit standpunt.
In een aantal landen heeft de wetgever een uitdrukkelijke wettelijke voorziening getroffen waaruit blijkt dat na ontslag uit de geheimhoudingsplicht (of een equivalente formulering) het verschoningsrecht komt te vervallen c.q. de betrokken
vertrouwenspersoon als ieder ander gehoord kan worden. Dit is het geval in Dencmarken"''', Duitsland'"°, Finland'"', Griekenland"", Noorwegen'"', Oostennjk'«\ Portugal'«'enZweden"*.
^ Art. 622 Codicc Penale.
in« *"""* Costituzionale 22 januari 1981 (1). r.o. 4. 2de alinea.
An. 170 lid I Retsplejeloven.
Art 385 lid 2 ZPO
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Evenals in Nederland heeft in Belgie de rechter een beslissing moeten nemen
over de hier besproken vraag, omdat het antwoord aan de wet niet kan worden ontleend. Daarbij is ook aansluiting gezocht bij het openbare belang dat betrokken is bij
het beroepsgeheim, wat tot de conclusie leidde dat het verschoningsrecht ("zwijgrecht") ook na ontslag uit de geheimhoudingsplicht blijft bestaan.'"^
In Luxemburg is de rechter tot dezelfde beslissing gekomen, op de grond dat
het beroepsgeheim niet alleen plichten in het leven roept, maar ook gezien moet worden als een recht van de geheimhouder. Dit recht kan hem dus niet door degene, die
het geheim aangaat, ontnomen worden.
I)e l'ranse jurisprudentie wordt in de Franse literatuur als "zoekende" omschreven, maar hecft naar de huidige stand van zaken gekozen voor de "absolute"
opvatting van het beroepsgeheim. Onder het inmiddels vervangen art. 378 CP (oud)
oordeeldc de Cour de Cassation dat alleen de wet inbreuken kan maken op het beroepsgeheim en "...sous cette seule reserve, eile est generale et absolue et il
n'appartient ä personne de les en afTranchir.""'** De betrokkene kan dus geen invloed
uitoetenen op het kunnen inroepen van het verschoningsrecht, ook al wil hij dat nog
zo graag.
De Italiaanse regeling legt geen verband tussen de geheimhoudingsplicht en
het verschoningsrecht van vertrouwenspersonen, zodat het vervallen van de geheimhoudingsplicht door ontslag daaruit - als tenminste gesproken kan worden van een
"giusta causa", zie de vorige paragraaf- het verschoningsrecht niet aantast.
In Spunje tenslottc mag de vertrouwenspersoon niet worden gehoord indien er
een geheimhoudingsplicht bestaat. Een verschoningsrecht in strikte zin is er dus niet.
De onbekwaamheid van de vertrouwenspersonen als getuigen is gekoppeld aan de
geheimhoudingsplicht, die is neergelegd in art. 199 lid 2 Cödigo Penal. Die geheimhoudingsplicht geldt slechts voor wat onder het zegel van geheimhouding is medegedeeld en bestaat dus niet, indien de betrokkene toestemming geeft tot mededeling aan
derden. In Spanje komt derhalve in dat geval de onbekwaamheid van de getuige te
vervallen.
Enerzijds blijkt dus dat voor het vervallen van het verschoningsrecht (of een
daarmee gelijk te stellen regeling) steeds een uitdrukkelijke wetsbepaling nodig is, en
ander/.ijds dat in landen waarin de wettelijke formuleringen niet rechtstreeks tot een
oplossing dwingen (Belgie, Luxemburg en Frankrijk) de rechter steeds is uitgekomen
op een loskoppeling van verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht. Nederland past
in dat laatste rijtje. De door de hoge raad gekozen oplossing is, ik heb dat al eerder
betoogd, goed te verdedigen vanuit de ten aanzien van het verschoningsrecht gemaakte keuzes en spoort dus met wat elders is beslist.
' Art.
" Art.
' An.
"Art.

23 lid 1 sub 3 en 4 alsmede lid 2 Oikcudenkäymiskaari.
400 lid I KioÖiKa*; FIOWTIKI]^ AiKovo|iiay
205 Tvistemalsloven.
321 lid 3 ZPO.

'' Hit art. 145 Codigo I'cnalc blijkt dat na toestemming van de betrokkene de geheimhoudingsplicht en
dus ook het verschoningsrecht vervalt.
' " ' Uldst. 36 art. 5. derdc alinea, Rättegingsbalk.
' Hof van Cassatie 23 juni 1958. .4rr. ( W . 1958, 854.
* Cour de Cassation 6 juni I % 1 , P. 18. 351.
" Informutic ontleend aan J. Pradel, N. Danti-Juan. Mum/e/ c/e Dro;7 /Vna/ S/wcitf/. 2de druk. Parijs
2OOl,p.258.
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Of de wetgever niet beter de zijde kan kiezen van de aan het begin van deze
paragraaf genoemde landen, is een lastige kwestie. Vanuit het standpunt van dc justitiabele is het compleet onbegnjpelijk dat zijn hulpverlcncr wannecr hot crop aankomt
hem in de kou kan laten staan door te weigeren een verklaring at" te leggen over die
hulpverlening. Vanuit de beroepsgroepen ligt dat heel anders. In een resolutie van 3
mei 1996 van de Federation des Barreaux d'Europe werd dan ook uitgesproken. dat
niemand, ook de client niet. een advocaat kan verplichtcn het berocpsgeheim te verbreken.'"" Dergelijke knopen hoort een wetgever dus door te hakken.

5.10 Processuele inbedding van het verschoningsrecht
In hoofdstuk 4 is gebleken dat de Nederlandsc wetgever zieh niet erg heeft
ingespannen om ervoor te zorgen dat de processuele afwikkeling van het verschoningsrecht in geordende banen verloopt. De bepalingcn of passages daaruit die betrekking hebben op procedurele aspecten van het verschoningsrecht zijn of manifest
onjuist (zoals de aanhef van art. 165 lid 2 sub b Rv) of zo losgctrild van hun historische context dat niemand nog weet waar de bepaling nu precies good voor is (zoals
de prealabele vragen van art. 177 lid I Rv). De afwe/ighcid van nadcrc regels heeft
er bovendien voor gezorgd dat de hoge raad al metcen na het inwerkingtreden van
het herziene Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering jurisprudentiöle regels moest
geven voor zoiets basaals als de appellabiliteit van bcslissingcn ten aanzicn van het
verschoningsrecht (zie par. 4.5).
Ten aanzien van die procesrechtelijke inbedding van het verschoningsrecht
zijn de volgende drie aspecten interessant: de door de rechter van de geluige te vragen informatie, de door de rechter aan de getuigen te verstrekken informatie en de
afhandeling van een beroep op het verschoningsrecht

Het vragen van informatie aan de getuige (de prealabele vragen) heeft in de
eerste plaats de bedoeling de identiteit van de getuige vast te stellen, maar kan ook
dienen om een beeld te krijgen van de betrouwbaarheid daarvan en om na te gaan of
de getuige een beroep kan doen op het verschoningsrecht. In Nederland komt hel
verband met de betrouwbaarheid van de getuige niet uit de wetstekst (art. 177 lid 1
Rv) naar voren, zodat men meent dat de vragen die niet rechtstreeks met de identiteit
van de getuige te maken hebben. bedoeld zijn om na te gaan of het verschoningsrecht
kan worden ingeroepen, ook al sluiten de te stellen vragen en de gronden voor een
dergelijk beroep niet op elkaar aan.
De meeste wetgevers blijken zieh meer zorgen te maken om het in gocde banen leiden van het getuigenverhoor dan de Nederlandse. Heel expliciet is art. 937 van
het Belgische Gerechtelijk Wetboek, dat ten aanzien van het verschoningsrecht van
verwarnen adequaat is en overigens de rechter opdraagt de getuige te ondervragen
"over de feiten die hem persoonlijk betreffen en invloed kunnen hebben op zijn ge" * De resolutie is te vinden op www.ibe.org onder Publications en Secret professionel. De bedocldc pa»«ge Staat in onderdeel 5.
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tuigenis", waarna nog een vindingrijke opsomming wordt gegeven van het soon feiten waarom het kan gaan. Een expliciete opdracht om onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van de getuige c.q. het mogelijk bestaan van het verschoningsrecht
vinden we verder in Denemarken'"', Duitsland'"", Finland'"\ Griekenland''"
Noorwegen"", Oostenrijk'"*, Portugal"". Spanje'"* en Zweden."" Een even impliciet tot de rechter gericht voorschrift als in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering treffen we aan in Frankrijk"*', Italie'"' en Luxemburg'"" Ten aanzien van
dezc laatste landen moet wel worden opgemerkt dat de te stellen vragen in het licht
van het verschoningsrecht van verwanten wel adequaat zijn.
De expliciete aanwijzingen die de meeste wetgevers meegeven aan de rechter
zijn niet overbodig. Een Nederlandse rechter zal doorgaans (uitzonderingen zijn mij
zelfs niet bekcnd) niet weten te verteilen waarom hij de getuige moet vragen naar
zijn beroep en naar een bepaalde verwantschapsrelatie. Een systematische inventarisatie van de verhouding van de getuige tot partijen en de zaak vindt doorgaans ook
niet plaats. Dat is onverstandig en de meeste wetgevers delen dat oordeel kennelijk.
Een dergelijke inventarisatie is immers niet alleen van belang voor de beoordeling
van dc verklaring door de hörende rechter zelf, maar ook voor de beoordeling door
de (eventuele) andere leden van de kamer en de rechters in volgende instanties. Juist
een wetgevcr die zo'n vertrouwen stelt in het beoordelingsvermogen van de rechter
zou zieh moeten realiseren, dat de vrijheid die de rechter wordt gegeven pas tot zijn
recht komt indien deze niet verzuimt voor zo volledig mogelijke informatie te zorrechtsbedeling.
5. /0.
Voorlichting van een getuige op het punt van het verschoningsrecht staat niet
hoog op dc agenda van de Nederlandse wetgever. In de belangrijkste procesregelingen is daarin in icder geval niet voorzien, dus ook niet in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In par. 4.1 is hierover al het nodige gezegd en is geconcludeerd
tot het in de wet opnemen van een verplichting van de rechter om de getuige te informeren over het verschoningsrecht voor verwanten.
In de in de vergelijking betrokken landen blijkt dit in tenminste de helft van
de gevallen voor de juiste benadering te worden gehouden. Weer gerangschikt van
'"' Art. 1SI Kclsplcjclovcn (gronden voor verschoningsrecht). Het vaststellen van de betrouwbaarheid van
de getuige wordt ovcrgelutcn aan partijen onder conlrole van de rechter (art. 185 Retsplejeloven).
'"• Art. 197 ZPO (betrouwbaarheid).
Art. 28 lid I Oikcudcnkäymiskaari (betrouwbaarheid en gronden voor verschoningsrecht).
'«'* ^ " ' """ KWSIKO^ rioXiniais Aiicovouia; (betrouwbaarheid en gronden voor verschoningsrecht).
" " Art. 215 Tvistemalsloven(betrouwbaarheid).
ill? ^ " ' ' " '"* ' ' ' ^ (gründen voor verschoningsrecht) en art. 340 lid 1 ZPO (betrouwbaarheid).
" " Art. 6.15 Codigo de Processo Civil (betrouwbaarheid (impliciet) en gronden voor verschoningsrecht
(i.e. onbekwaamheid)).
"•" Art. .167 l e y de Knjuiciamicnto Civil (betrouwbaarheid).
'"' Htdst .16. art. 10 Rattegingsbalk (betrouwbaarheid en gronden van verschoning (ligt besloten in W
' '*" Art. 210 Nouveau Code de Procedure Civile.
'"' Art. 252 Codice di Procedure Civile.
• Art. 410 Nouveau Code de Procedure Civile.
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rum» /war m/m/er rum» geven de algemene procesregelingen de rechter de opdracht
de getuige te informeren over:
- alle grondslagen van het verschoningsrecht (Denemarken"'", Finland"",
Griekenland'-''-, Noorwegen''""");
- het verschoningsrecht van verwanten (Duitsland"'", Portugal'"* Zweden'"*);
- niets (Belgi«'"". Frankrijk"-'. Italic"--, Luxemburg""', Oostenrijk'"*,
Spanje).
Het lijkt er een beetje op dat, met Oostenrijk als uitzondering. Nederland zieh
heeft geconformeerd aan een soort Napoleontische traditie om de getuige in onwetendheid te laten. Het zou geen kwaad kunnen eens meer te kijken naar de landen die
blijkens hun procesrechtelijke regelingen echt over het getuigenbewijs en het verschoningsrecht hebben nagedacht.
5./0. j De q/ftam/e/mg vo« een />eroe/> op Aef ve/vrc7iomn£.irra-/»r
In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt wel (zo'n beetje) geregeld in welke gevallen het verschoningsrecht kan worden ingcroepen. maar wanneer
dat daadwerkelijk gebeurt laat de wetgever rechter en partijen in de steck. Ook dat is
een betreurenswaardige stand van zaken. Wanneer wordt bedacht dat er per jaar misschien wel 100.000 getuigenverhoren plaatsvinden. is het eigenlijk beschämend, dat
alleen een diepgaande Studie van literatuur en jurisprudence het begin van een antwoord kan geven op vragen als 'Moet deze beslissing worden vastgelegd?', 'Staat
tegen deze beslissing beroep open?' en 'Bij welke rechter en op welke manier moet
het beroep worden ingesteld?'.
Het buitenland leert dat het ook anders kan. In vrijwel iedere regeling wordt
op de een of andere manier aangegeven hoe de wetgever zieh de gang van zaken
voorstelt. Daarbij wordt door het ene land gekozen voor een actieve rechter met vcr-

'"'Art. 173 lid 1 Retsplejeloven.
Art. 28 lid 2 Oikeudenkäymiskaari.
"" Art. 407 Kcuoitcou; noXituai«; Aucovouicu;. Opgemerkt worden dat dit er niet expliciet Staat, maar de
opdracht aan de rechter om systematisch alle gronden voor een eventuccl verschoningsrecht na te gaan kan
uitcindelijk alleen maar ertoe leiden dat de getuige op dit punt volledig wordt geinlormeerd.
Art. 211 Tvistemälsloven.

I"' An. 383 lid 2 ZPO.
i^Art. 6l8Codigode Processo Civil.
Hfdst. 36. art. 10 Rättegängsbalk.
' " Hierbij moet wel worden opgemerkt dat art. 923 Gerechtelijk Wetboek voorschrijft om bij de oprocping van de getuige de artt. 924 t/m 936 woordelijk op tc nemen. Daaronder vallen du» ook de bepalmgcn
die verband houden met het verschoningsrecht.
' Dit wordt niet gecompenseerd bij de oproeping van de getuige. Art. 230 Nouveau Code de Procedure
Civile schrijft slechts voor de getuigen te wijzen op de kosten die voor zijn rekening komen, indien hij
»ten gevolg geeft aan de oproeping.
" Dit wordt nietgp
gecompenseerd bij
j de oproeping
p p g van de getuige. Art. 250 Codice di Procedure Civile is
5 !W
a ' '< dde getuige wordt noch op zijn rechten, noch op zijn plichten gewezen.
' Wat bij Frankrijk is opgemerkt geldt ook voor Luxemburg, zij het dat de oproeping van getuigen in dit
geval is geregeld in art. 430 Nouveau Code de Procedure Civile.
Art. 329 ZPO schrijft voor de oproeping niet voor op dit punt.
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gaande bevoegdheden (Denemarken), terwijl in andere gevallen tot in details wordt
uitgewerkt welke procedure moet worden gevolgd (Duitsland, Oostenrijk).
In bijlage B zijn de eenvoudig te vinden bepalingen opgenomen. Ongetwijfeld
zijn er nog relevante voorschriften te vinden in de delen van de desbetreffende wetboeken die niet specifiek zien op het getuigenbewijs. De opgenomen bepalingen laten al een sterk wisselend beeld zien. In alle gevallen blijft echter de indruk bestaan
dat de desbetreffende wetgevers zieh daadwerkelijk hebben verdiept in de complicaties die kunnen ontstaan bij het horen van getuigen. Dat is een les die de Nederlandse
wetgever zieh wel zou mögen aantrekken.
Tot slot nog een opmerking van andere aard. In geen van de bestudeerde Ianden is gekozen voor een systeem, waarbij de beslissing op een beroep op het verschoningsrecht (of iets wat daarmee overeenkomt) uit handen wordt genomen van de
rechter die over de zaak zelf oordeelt en evenmin is er een commissie of vergelijkbare instantic in het leven geroepen die de rechter terzake moet adviseren. Dat geeft
grond voor de veronderstelling dat voorstellen in die richting (zie voor de verrassend
lange opsomming par. 3.4.7) terecht niet door de wetgever zijn overgenomen.

5.11 Bijzundcrc regclingcn
Kijkcn naar het buitenland kan ook inspirerend werken. Soms stuit je op een
regeling, waarover in Nederland nooit is nagedacht en die niet alieen de charme heeft
van het onbekende, maar ook inhoudelijk weet aan te spreken. Het volgende kan uit
de betrokken regelingen worden geput.
a) Ren aantal landen geeft een specifieke bepaling voor het horen van rechters
als getuige. Daar valt wat voor te zeggen, want de rechters zelf blijken er weinig voor
te voelen zelf voorwerp van onderzoek te worden''"'" Het heeft ook iets ongepasts,
omdat al snel vragen worden gesteld die uiting geven aan een onterecht wantrouwen
ten aanzien van de integriteit van de door de rechter verrichte werkzaamheden.
Finland''*', Portugal"^ en Zweden'"" lossen dit probleem aldus op dat de
rechter die als getuige wordt opgeroepen, eerst kan verklaren of hij wel iets van de
kwestie afweet. Is dat volgens hem niet het geval, dan vindt geen ondervraging
plaats. In het tegenovergestelde geval kunnen hem vragen worden gesteld op dezelfde voet als aan iedere andere getuige. Ten aanzien van de prealabale vraag of hij wel
iets kan verklaren dat terzake dienend is, wordt hij dus op zijn woord - laten we zeggen, op zijn als rechter afgelegde eed - geloofd.
Ik vind dit een correcte regeling. De kwaliteit van de rechtspleging Staat en
valt toch al met de integriteit van de rechterlijke macht, zodat een regeling wel als
uitgangspunt mag nemen dat een rechter inderdaad op zijn woord mag worden ge-

" " Dit concludecr ik uit de gepubliceerd« jurisprudentie (Rb Amsterdam 18 juni 1974, AW 1975, 123.«
HR 7 juni 2002. A./ 2002. 394) en algemene ervaringsregelen.
"*" Art. 19 OikeuUenkitymiskaari.
"'• Art. 620 Codigo de Proccsso Civil.
" " lltdst. 36. an. 2 Rattcgingsbalk.
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loofd, zonder onder\Taging. Het is een elegante manier om pijnlijke en uileindelijk
tot niets leidende confrontaties te voorkomen.
b) Erkenning van de gewetensnood van verwanten is een, de uitwerking daarvan in de wet is nog iets anders. Dan moeten er keuzes worden gemaakt en dat leidt
onvermijdelijk tot afgrenzingen die in de praktijk geen recht blijken te docn nan de
ratio van de regeling, bijvoorbeeld doordat aan de geemigreerde tante die belrokkenc
nooit heeft gezien wel het verschoningsrecht wordt toegekend en aan de neef of buurjongen die door betrokkene feitelijk is opgevoed weer niet.
De manier waarop de Deense wetgever dit probleem heeft aangepakt getuigt
van wetgevende moed. In art. 171 Retsplejeloven wordt de kring van 'verwanten'
bepaald op "de naaste omgeving". Daarmee wordt niet alleen een door de rechter in
te vullen onbepaaldheid ingevoerd, maar wordt zelfs de familieband losgelaten.'"*
De rechter kan op die manier recht doen aan al die gevallen. waarin de door de wetgever beoogde gewetensnood zieh voordoet. In het tweede lid wordt de rechter echter
de bevoegdheid gegeven om de betrokken getuige toch te bevelen een vcrklaring af
te leggen. indien de aard van de zaak en diens relatie tot de partij dit rechtvaardigt.
Het is evident dat hiermee enige onzekerheid over de afloop van de bcwijslcvering
gepaard gaat. maar de daardoor geboekte winst is dat wel waard.
c) Ook de Deense oplossing van wat hiervoor het 'ambtcnarenproblccm' is
genoemd. verdient een prijs. Uit par. 3.5 is gebleken dat we bij de huidige stand van
zaken zijn opgescheept met een wirwar van ambtelijke of vergelijkbare geheimhoudingsplichten, waarvan eerst stuk voor stuk moet worden uitgemaakt of daaraan het
verschoningsrecht moet worden verbunden. Is dat niet het geval (en dat geldt voor
het merendeel van de betrokken regelingen), dan moet er een verklaring worden afgelegd, tenzij de rechter de betrokken geheimhoudingsplichtige met het incidentele
verschoningsrecht te hulp komt en alsnog bepaalt dat sommige vragen nie! hoeven te
worden beantwoord.
De rechter wordt daarmee opgezadeld met een beoordeling waarvoor hij eigenlijk niet is uitgerust, doordat hem de nodige informatie ontbreekt. Als een opsporingsambtenaar zieh beroept op het een of andere opsporingsbelang of het gevaar
voor de veiligheid van anderen, dan zal de rechter dat in feite moeten aannemen,
want echt toetsen is er niet bij (zie par. 3.5.1).
In Denemarken ligt dit anders. In de eerste plaats implieeert een ambtelijke
geheimhoudingsplicht blijkens art. 169 lid 1 Retsplejeloven dat met betrekking tot
datgene wat daardoor wordt bestreken, geen getuigplicht bestaat. Voor het afleggen
van een verklaring moet immers toestemming worden gegeven door het bevoegde
ambtelijke orgaan. Het tweede lid geeft echter de rechter de bevoegdheid dit te doorbreken indien - kort gezegd - het belang van de zaak dat vergt. Aan het slot van dat
artikellid wordt echter aangegeven welke belangen steeds zwaarder wegen dan het
belang van de zaak.
Het voordeel is dat hierdoor de te verrichten beoordeling bij de juiste instantie
gelegd. Het ambtelijk orgaan oordeelt over het belang van de geheimhoudingsplicht
en de rechter oordeelt over het belang van de zaak. Bovendien wordt de wetgever bij
" " De bcpaling bestrijkt dan ook mede de verloofdcn. samenwonenden. adoptiefverwanten. pleegoudeni.
Ptetgkinderen en schoonfamilie (E. Smith. Kommenteret Rctsplejelov, Copenhagen 2004 (nog te verschonen bij de Jurist-og Okonomforbundets Forlag). art. 171. aant. 2).
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het vaststellen van geheimhoudingsplichten weer gedwongen om daarover na te denken. Als de geheimhoudingsplicht in alle gevallen moet wijken voor de waarheidsvinding in rechte, dan zal dat in de bijzondere regeling moeten worden meegenomen.
d) Ook de Nederlandse wetgever heeft ingezien, dat de regeling van het verschoningsrecht van (vooral) verwanten voorzienbaar maakt dat in sommige gevallen
vrijwel altijd bewijsnood zal ontstaan. In verband daarmee zijn er vanaf 1838 uitzonderingen op de hoofdregel aangebracht. In par. 3.2.7 zijn de lotgevallen van die uitzondcringen op de voet gevolgd. De janboel die daaruit is voortgekomen is nu te
vinden in art. 284 lid 3 Rv.
De Duitse wetgever heeft daar een stuk dieper over nagedacht.'"" In art. 385
ZPO worden de uitzonderingen toegespitst op situaties waarin de betrokkenen vaak
in verwantschapsrelaties tot elkaar staan en dus het verschoningsrecht snel tot bewijsnood kan leiden. Op het verschoningsrecht kan geen beroep worden gedaan
wanneer:
- de verwante juist als getuige ergens bij aanwezig was;
- het gaat om geboorte, huwelijk en overlijden van familieleden;
- het gaat om vermogenskwesties die voortvloeien uit de familierelatie; en
- het gaat om handelingen die de getuige als rechtsvoorganger of vertegenwoordiger voor de partij heeft verricht.
Dat is ecn afbakening waar je tenminste iets aan hebt, die bovendien niet evident willekeurig is. Volgcns de Nederlandse regeling moet de curator over de afwikkeling van de curatele een verklaring afleggen - dat is namelijk een op Boek 1 BW
gebaseerde procedure - , maar mag hij zieh hüllen in stilzwijgen als het gaat om een
door hem namens de curandus gesloten overeenkomst. Dergelijke niet te rechtvaardigen verschillen worden vermeden door een meer op de inhoud van de zaak gerichte
bepaling.
e) De uitzondering van art. 401 lid 2 KcbSiKcu; rioA.iTUcr|c; Aucovouiou; zullen
we wel aan het grote Griekse verleden te danken hebben. De uitzondering houdt in
dat de verwanten die in een gelijke verwantschap staan tot alle partijen, geen beroep
kunnen doen op het verschoningsrecht. Dat is slim, want door de gelijke verwantschapsgraad hebben zij - zo zal de veronderstelling zijn - een gelijke gewetensnood
ten opzichte van beide partijen. De waarheid is even nadelig ten opzichte van de ene
partij als de leugen ten opzichte van de andere partij. Dan is er ook geen dilemma
meer tussen de waarheid spreken en meineed plegen, zodat het verschoningsrecht
kan komen te vervallen. De redenering berust op een schijnkwantificatie van het dilemma en dat is natuurlijk een zwak punt. Maar die zwakte is niet van een andere
orde dan al in de regeling van het verschoningsrecht van verwanten die is gebaseerd
op graden van verwantschap, besloten ligt.
0 De Noorse procesregeling - die overigens ook voor strafzaken geldt - beperkt het verschoningsrecht van verwanten tot "hetgeen hun door een partij is medegedeeld".'""' Dat is een beperking die de rechtsgrond van het verschoningsrecht van
verwanten radicaal wijzigt. Gewetensnood kan immers niet meer de reden zijn voor
een regeling als deze, want die is net zo goed aanwezig wanneer het gaat om andere
waarnemingen die een familielid minder goed uit komen. Kennelijk gaat het om een
"** De Oostenrijkse ook. zic art. 322 ZPO. De Duitse regeling wordt hier als voorbeeld besproken.
'"" Art. 207 Tvistemälsloven.
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soort biechtgeheim in mime zin: iemand moet zijn hart kunnen uitstorten bij zijn familieleden zonder te hoeven vrezen juist daardoor veroordeeld te kunnen worden. In
feite wordt nu niet de familieband beschermd. maar het prive-leven.
De erkenning van een dergelijke rechtsgrond spreekt aan. Ken mens heeft er
nu eenmaal behoefte aan om anderen in vertrouwen te kunnen nemen en die behoefte
mag best erkenning verdienen in het recht. Die erkenning hoort niet zijn grenzen tc
vinden bij geestelijken of levensbeschouwelijke hulpverleners, want voor velen is dal
niet de plaats waar zij willen praten over wat hen bezig houdt. Dat de Noorse regeling die erkenning weer beperkt tot de verwanten - en dat ook nog eens met uitsluiung van andere gronden voor dit verschoningsrecht - is minder.
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6. Atnbevelingen
Na het in kaart brengen van een rechtsregeling en de vergelijking daarvan met
door andere wetgevers gekozen oplossingen komt het moment dat de balans kan
worden opgemaakt en kan worden aangegeven of het aanbevelenswaardig is wetgevende maatregelen te nemen. De uitkomst daarvan hangt sterk at van de op\atting
die wordt beleden ten aanzien van de taak van de rechtswetenschapper.
Rechtswetenschap wordt vaak bedreven vanuit inhoudelijke kcu/cs. Die keuzes sluiten soms aan bij uitgangspunten die al door de wetgever zijn gefornmleerd.
maar zijn vaker afhankelijk van de eigen politieke. maatschappelijke en ethische
overtuigingen. Op zieh is een dergelijke aanpak best legitiem en ik heb er dan ook
geen enkel bezwaar tegen, zolang als de gekozen uitgangspunten maar niet in een
verborgen agenda staan genoteerd. Het wetenschappelijke van dergelijk werk is dan
te vinden in de juridisch correcte uitwerking van de eigen ideeifn door de bestaande
regelgeving, rechtspraak en literatuur daaraan met inachtneming van de regeis van
het correct redeneren te toetsen. Het gevaar bestaat alleen dat uiteindclijk geen respect meer bestaat voor de door de wetgever gemaakte keuzes en de eigen voorkeuren
en aversies ook buiten de rechtswetenschap - bijvoorbeeld in de rechtspraak - als
maatgevend worden voorgesteld.
De normatieve benadering heeft als nadeel dat het nut van de verkregen resultaten beperkt is. De geestverwanten vinden het prachtig maar wisten het eigenlijk al
en de andersdenkenden hebben er geen boodschap aan. Dat speelt sterker naarmate
de eigen uitgangspunten idiosyncratischer zijn en ik vrees dat ik mij wat dat betreu in
de periferie van het debat zal bevinden. Vandaar dat mijn kritick in beginscl gemaakte keuzes respecteert en zieh rieht op de intern-systematische samenhang en de elTectiviteit van het door de wetgever bereikte resultaat in het licht van de gcstelde doelen.
Getoetst aan deze maatstaf valt er weinig goeds over de Nederlandse regeling
te zeggen. Het optreden van de wetgever wordt vooral gekenmerkt door het vermijden van keuzes (de rechtspraak moet er maar iets van zien te maken) en als er dan
een wettelijke regeling wordt getroffen, dan rammelt deze aan alle kanten, (ievolg is
dat het geldend recht samenhang ontbeert en niet kenbaar is zonder diepgaande studie. Dit manifesteert zieh bij alle aspecten van het verschoningsrecht: het is vaak
onzeker aan wie het verschoningsrecht toekomt, in welke gevallen dit kan worden
ingeroepen, op welke wijze dat moet gebeuren, wat de gevolgen ervan zijn en wat
ertegen gedaan kan worden. Daar staan geen voordelen tegenover. Veel overlaten aan
de rechtspraak kan leiden tot een flexibel systeem, maar het ziet er veel meer naar uit
dat er een zekere verstarring is opgetreden.
Wanneer we even over de grenzen van het burgerlijk procesrecht heen kijken,
dan zien we dat de situatie nog veel ernstiger is dan deze op het eerste ge/.icht lijkt.
De analyse in dit boek heeft laten zien dat de uitzonderingen op de getuigplicht een
soort veeltrapsraket vormen. Wanneer art. 165 Rv geen uitkomst biedt, is er misschien een bijzondere regeling, waarvoor we het hele recht mögen afgrazen. Ben je er
dan nog niet uit, dan zijn er nog de restgevallen van het Happy-Familyarrest. t n tenslotte kan de rechter dan nog altijd bepalen dat op sommige vragen desondanks geen
antwoord hoeft te worden gegeven (het incidentele verschoningsrecht). Hoe al deze
mogelijkheden zieh verhouden tot de strafvorderlijke dwangmiddelen (afluisteren
van telecommunicatie, doorzoeking, vorderingen tot uitlevering van documenten) is
echter niet op voorhand duidelijk, nu de desbetreffende bepalingen in het Wetboek
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van Strafvordering steeds verband leggen met art. 218 Sv."** In ieder individueel
geval moet dit dus worden uitgemaakt, terwijl het bij uitstek gaat om kwesties waarover eigenlijk geen enkele onduidelijkheid mag bestaan. De fundamentele rechten en
vrijheden van de justitiabele zijn immers in het geding. Ingrijpen van de wetgever
zou derhalve in overeenstemming zijn met 'de algemene beginselen van een behoorlijke wetgeving', met name met het je-mag-er-geen-zooitje-van-maken-beginsel en
je-mag-ze-niet-laten-zwemmen-beginsel.
Een eerste eenvoudige maar al meteen erg effectieve stap zou kunnen worden
gezet door de Aanwijzingen voor de regelgeving'™' uit te breiden met een aanwijzing op het punt van de geheimhoudingsplichten. De aanwijzing moet inhouden dat
steeds bij het opnemen van een geheimhoudingsplicht in een wettelijke regeling in de
wet zelf moet worden aangegeven in hoeverre deze geheimhoudingsplicht zieh ook
uitstrekt tot het afleggen van een verklaring in rechte. Dat is een kleine moeite, maar
de opbrengst is enorm. Nu moet van iedere geheimhoudingsplicht de volledige wetsgeschiedenis (inclusief de mondelinge behandeling) worden nagelopen om vast te
stellen wat de bedoeling van de wetgever is geweest. Door een dergelijke aanwijzing
wordt in ieder geval onmiddellijk duidelijkheid geschapen.
Vervolgens zal de paragraaf in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
over het horen van getuigen onderhanden moeten worden genomen. De volgende
puntcn moctcn worden gcregcld:
a) De gevallen waarin een beroep kan worden gedaan op het verschoningsrecht. Welke gevallen dat zijn is aan de wetgever om te bepalen. Daarbij valt wel op
te merken:
- dat een herziening van de kring van verschoningsgerechtigde verwanten in
het licht van wat in andere landen is bepaald (zie par. 5.4) niet ondenkbaar is, waarbij met name aandacht kan worden besteed aan de levensgezel en de verwanten in de
derde graad;
- dat een duidelijk verband moet worden gelegd tussen elders geregelde geheimhoudingsplichten en het verschoningsrecht (het 'ambtenarenprobleem');
- dat een limitatieve opsomming van vertrouwensberoepen vermoedelijk niet
ten koste zal gaan van flexibiliteit en alleen maar zal zorgen voor rechtszekerheid;
- dat de beperkte omvang van het nemo-teneturverschoningsrecht moeilijk
valt te rijmen met de belangen die in een civiele zaak op het spel kunnen staan, met
de in de Wet op de Raad voor de Transportveiligheid getroffen regeling en internationaal gezien enigszins uit de pas loopt (par. 5.5);
- dat in een dergelijke opsomming voorzieningen moeten worden getroffen
voor de resteategorie van het Vertrouwensartsarrest;
• Oil speeifieke probleem wordt over het hoold gezien door M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.).
Dw<m,iym</</W<7i <vi Äiv/if.vmi</</Wt-H. D m / f inhTimra/yjorr om/frrodtv/vo/ecf 5/ro/iW<?r/nj» ^ < " - &*"

venter 2002, p. 573, waar wel voor wetgevende maatregelen wordt gepleit. maar niet de aandacht wordt
gevestigd op deze I'undamemele onduidelijkheid die los staat van de beperkende werking van het verschoningsrecht ten op/.ichte van de uitoefening van straivorderlijke dwangmiddelen.
l.aatstelijk gewijzigd bij Regeling van de minister-president. Minister van Algemene Taken, van 22
mci 2002. nr. 02M4.M486, houdende wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving in verband met
de inwerkingtrcding van de Tijdelijke referendumwet (vijfde wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving)
Stcrt 2002.97,
2002 97 inwerkingtreding 29 meii 2002
gelgeving). Stert.
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- dat vermeden moet worden de rechter de mogelijkheid te geven om in niet in
de regeling begrepen gevallen toch bewijsmateriaal buiten de procedure te houden
(het incidentele verschoningsrecht).
b) De uitzonderingen op de op grond van punt a) op te nemen gevallen. Daarbij valt op te merken:
- dat een koppeling met bepaalde soorten procedures (zoals nu voorzien in art.
284 lid 3 Rv) visieloos is en geen bevredigende resultaten geett. zodat een inhoudelijke afgrenzing moet plaats vinden;
- dat te ovenvegen valt de rechter de bevoegdheid te geven in de grensgehieden van de verschillende categorieen het belang van de zaak in het licht van de omstandigheden van het geval de doorslag te laten geven (het "Deense model", zie par.
5.11 onder c), waardoor het mogelijk wordt de grenzen ruim te trekken.
c) De van de getuige te vragen informatie met het oog op diens betrouwbaarheid en zijn mogelijkheid een beroep te doen op het verschoningsrecht, alsmcdc de
aan de getuige in verband daarmee te verstrekken informatie (zie par. 4.1 voor concrete voorstellen op dit punt).
d) De wijze waarop een beroep op het verschoningsrecht moet worden gedaan. Misschien met een schuin oog naar de Duitse en Oostenrijkse regeling is de
hoge raad buitenwettelijk procesrecht gaan creeren door een schriftelijk beroep op
het verschoningsrecht mogelijk te maken. Daar zitten veel haken en ogen aan (zie
par. 4.3), die door wetgevende maatregelen zouden kunnen worden weggenomcn.
e) De wijze waarop en de gevallen waarin kan worden opgekomen tegen een
beslissing op het beroep op het verschoningsrecht. De door de hoge raad daaraan
gegeven invulling is verwarrend (par. 4.5) en Staat op gespannen voet met de wens
van de wetgever om de behandeling van een zaak te concentreren per instantie. Door
wetgevend ingrijpen kan duidelijkheid worden gecreeerd en kan recht worden gedaan
aan genoemd uitgangspunt. Dat kan eenvoudig worden gerealiseerd door alleen de
getuige bij een afwijzende beslissing de mogelijkheid te geven een rechtsmiddel aan
te wenden. Bij een toewijzende beslissing kunnen partijen daartegen opkomen tcgelijk met het beroep tegen het eindvonnis.
En waarom alleen het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering? Eigenlijk
moet de regeling van het hören van getuigen breder worden aangepakt, zodat de verschillende procesregelingen op elkaar kunnen worden afgestemd, bijvoorbeeld door
een algemene wet op het hören van getuigen. Ik ben niet de eerste die droomt van de
diensten die een dergelijke wet de rechtspraktijk en de gerechtigheid zou kunnen
bewijzen'^, en ik vrees met grote vreze dat ik ook niet de laatste zal zijn.

VERSTEGEN 1927. p. 367: "Zulk een algemeene wet, eenmaal solide in elkaar gczet. zou - zie ik
goed - tot in verre toekomst den wetgever heel wat onnoodig werk en hoofdbrekens besparen; heel wat
vergissingen voorkomen. die bij de bestaande systeemlooshcid ondanks de grootste zorgvuldigneid mnv
™*r te vermijden zijn."
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Summary
The right of refusal to testify in civil proceedings
In the majority of civil cases the court has to establish the facts that will be
decisive for the outcome of the case. According to Dutch civil procedural law one of
the parties will be given the burden of proving the facts he stated to support his point
of view. In most cases the evidence brought forward will mainly or in part consist of
the depositions of witnesses, to be heard before the court dealing with the case.
Correspondingly, everyone who has been summoned to appear as a witness
has a legal obligation to present himself before the court, to take an oath and to give
testimony. A refusal to comply with one or more of these obligations can give rise to
criminal and civil liability and may engender coercive measures meant to compel the
witness to fulfil his obligations. Nevertheless, some witnesses has been attributed the
right to refuse to answer some or even all questions put to them, without having to
fear consequences of any sort.
This right of a witness to be excused from his obligations is usually referred to
as his v('rvi7wMi>y».vrt'c/i/, a term that has no English equivalent and can be described
as 'the right to refuse to testify". Next best is the term 'privilege', normally used to
designate the right of a person to refuse to disclose information, which right applies
in all kinds of situations, varying from being questioned as a witness to being subject
of a search warrant. For the sake of being concise this term will be used, noting that
the vcv.v<7)WH>)#vm /;/ that is meant is n<wrmver in the sense that it is restricted to the
situation in which the person concerned is heard as a witness before a court.
This study intends to give a full and systematic description of the circumstances in which in civil proceedings privileges can be invoked successfully. This
description is based on the study of the primary sources of law, i.e. legislation and
jurisprudence. The law in force is criticized in case of the occurrence of inconsistencies, gaps and lack of clarity. Therefore, the actual situation has sometimes to be
studied as a function of the historical developments which led to the adopted interpretation of the statutory articles concerning privileges. The results are compared
with the legislation of 13 other countries of continental Western Europe.
Chapter 2 focuses on the origin and application of the first articles in which
the professional privilege was codified, to wit s. 1946 of the Civil Code and s. 189 of
the Code of Criminal Proceedings, both of 1838. The latter article was literally copied from the first. This focus is imposed by the fact that the actual interpretation - the
outcome of a development set by a Supreme Court decision in 1913 - has very little
affinity with the literal meaning of the articles in force (s. 165 Code of Civil Proceedings, s. 218 Code of Criminal Proceedings), which differ only on minor points from
their 19th century ancestors. Thus legal history is taken as the starting point for a
systematic description of privileges.
First it is noted that the available material gives no indication of the meaning
that the then legislator attributed to the said articles. This seems a bit surprising, as
both articles were new in a sense that they were not derived from rules of law which
were in force before 1838. Even the drafts of the codes mentioned showed articles
that largely ditiered from the eventually adopted text. On the other hand, their meaning is clear and could be taken at its face value. Several arguments which could be
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construed in favour of a not literal interpretation have to be rejected as lacking an
empirical basis or as being highly improbable. This results in the hypothesis that the
intended meaning of the articles is tantamount to the literal meaning of the text,
which is referred to as the Je/äi/// V/VM\ The only scholar of that period who takes
another position (J. de Bosch Kemper) is only able to do so by deliberately misconstruing the history of the legislation process and by postulating an interpretation that
is not warranted by any valid reason.
By means of an analysis of all 19th century legal incidents that can be associated with the professional privilege, it is shown that the </e/J«//r VICH- was actually the
rtw/m/ VMTV, even within the circles of Supreme Court justices. At the same time
developments in criminal policy that asked for judicial authorities with effective
powers make it clear that the receive«/ view could hamper these authorities in their
working in a way that could be considered as undesirable.
Anyhow, legal debate in the beginning of the 20th century (especially the
1905 meeting of the Association of Dutch Lawyers) shows that legal theory is gradually tending to a position which facilitates a narrower interpretation of the articles
concerning the professional privilege. The first time the Supreme Court is called to
give a judgment on this point (in 1913), it chooses a narrow interpretation, exactly
the interpretation which has in fact been advocated by De Bosch Kemper nearly a
century earlier (Liefdehuisarrest). According to this interpretation the professional
privilege is restricted to those professionals who are bound by a pledge of professional secrecy, whose help is sought for by their clients and who can only adequately
perform their duties when secrecy can be guaranteed under all circumstances. Later
jurisprudence remained faithful to the then formulated principles.
This restrictive interpretation leaves open for question in which way all other
pledges of secrecy must be dealt with. This explains why the privileges in general are
largely determined by the decisions of the Supreme Court, which resorted to a rather
complicated, more or less layered system in an attempt to cover all possibilities in an
acceptable way..
Chapter 3 starts with an overview of the outcome of jurisprudential and legislative activities until now. This overview provides a structure in which all privileges
and related rights can be fitted.
Firstly the privilege for relatives has to be distinguished. Since 1838 it has
always been part of the by law accorded privileges and it underwent very few
changes since. It can be studied seperately from the other privileges. The same applies to the wewo /<?«£»/«r privilege, which has only since 1988 been provided for by
civil law.
The professional privilege is largely jurisprudential as a result of the developments described in chapter 2. Moreover, the Supreme Court proclaimed it in 1985
as a principle of Dutch law with a general scope, thus having implications for all procedures and situations in which information has to be obtained from professionals
who have the right to invoke this privilege. As to be expected from these consequences, only a limited number of professions enjoys this privilege. This is compensated for by a new privilege created by the Supreme Court. In this book this privilege
is coined after the first judgment in which it is mentioned ( / / < w FÜ/M//)' privilege).
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In the course of the years the legislator has taken several explicit or more or
less implicit measures to secure the secrecy of specific information. The persons concerned (in most cases civil servants) are bound by a pledge of secrecy and are sometimes exempted from certain obligations to reveal that information to others. The
Supreme Court approach excludes them from the professional privilege. A case to
case study is therefore necessary to decide whether a particular pledge of secrecy
implies a privilege. If so, this is referred to as a /ex i/?ma/w privilege.
As these categories leave a number of cases in which the claim of secrecy is
by all means reasonable, but still not covered, the Supreme Court indicated that the
court could always, if it deems necessary to do so, make use of its power to prevent
the answering of specific questions put to a witness. This is referred to as the incidental privilege.
The rest of the chapter forms the core of the book and concerns the detailed
description of each of these categories. In each case the ratio of the privilege is described, as well as its relation to the other privileges, its scope, its legal character, the
persons concerned and the accepted exceptions.
The description of the privilege for relatives (provided for in s. 165 ss. 2a
Code of Civil Proceedings) concentrates in the first place on a detailed analysis of
parts of family law. Recent changes in family law have complicated the question
whether there is kinship to a certain degree between two persons. To cover ail complications orten an analysis of the history of a particular statute is unavoidable. Eventually a conclusion can be reached on all issues that arise.
In the second place it turns out to be inevitable to study the legal concept of a
'party' involved in legal proceedings, since the privilege of relatives is attributed to
persons who are family of a party. This notion is analysed with the help of older jurisprudence on similar questions. It is found that especially the identification of persons in charge with the moral person for which they are employed, leads in some
cases to an unjustifiable outcome.
The interpretation of the exceptions to this privilege (s. 284 ss. 3 Code of
Civil Proceedings) turns out to be cumbersome. The history of these exceptions is
traced from the outset and shows an almost diabolical succession of misunderstandings and legislative carelessness. A sensible interpretation of this article therefore has
to be based on an analysis of the problem concerned as a whole and cannot be derived from the remarks the legislator made in the course of events.
The Supreme Court created an exception in case the witness is a party to the
legal proceedings himself. This decision turns out to be based on a misreading of the
preparatory proceedings of the law in question and cannot be endorsed by any reasonable argument.
The Ht'wofcvKVMrprivilege gives rise to similar questions as the privilege for
relatives, since s. 165 ss. 3 Code of Civil Proceedings uses the same wordings as s.
165 ss. 2a of the same Code. Most interesting in this case is the scope of the privilege, since the legislator chose to restrict this to crimes, excluding misdemeanours. It
appears that the reasoning followed cannot be upheld in the light of other regulations.
Nevertheless, the wordings of the law exclude a jurisprudential solution.
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This privilege has been extended to cases that are not covered by the wordings
of the law, especially to bankruptcy hearings. The Supreme Court argued that in that
case the loophole in the legal articles should be filled by referring to the civil counterpart of this privilege and not the criminal counterpart. It is shown that this view is
historically and materially incorrect.
The professional privilege is in most cases the only privilege that is studied in
more detail. The cause can be found in the jurisprudential turn the Supreme Court
took in 1913 by giving an interpretation that could not be justified by the wordings,
legal history or thitherto application of the article. This jurisprudential turn made the
relation between the pledge of professional secrecy and the professional privilege
especially problematic. It is argued that the only solution can be found in separating
these categories completely in a sense that mere is no legal relevant relation between
them. Invoking or not the privilege does not affect the question whether or not the
pledge of professional secrecy can be violated, neither can the existence of a pledge
of professional secrecy be decisive for the question if the privilege exists or can be
invoked. It is shown that a logically sound system results which can account for the
outcome of the decisions of the Supreme Court, although admittedly the Supreme
Court itself is not always consistent in its distinctions. In this system the waiver of
secrecy by the client, which does not affect the professional privilege, can be explained without any problem.
The overview of the professionals concerned starts with a rather new approach
in distinguishing four circles of professional assistance that emerge from the corpse
of legal decisions and can be associated with the principles formulated by the Supreme Court in the Liefdehuis- and Notaris-Maas-judgments (legal, (para(medical,
spiritual-social and notarial circle). Using this concept most decisions can be accounted for, whereas in some cases doubts have to be casted as to their correctness.
The chosen approach has the merit of allowing a coherent overview. Special attention
is given to the assistants of the professionals concerned, who enjoy a </w/V«/ privilege.
Since the professional privilege is associated with a certain profession, the law
limits the existence of the privilege to professional activities of the persons concerned. Jurisprudence on this issue is related to the character of the specific activity
and needs therefore to be described for each of the circles of professional assistance
separately. The scope of the privilege depends in a similar way on the charachter of
the profession concerned. Lawyers and notaries additionally have to take in account
the elaborated exceptions that were made up by the Supreme Court in case they assisted at negotiations preceding a contract. A category of exceptions for all circles,
occurring in what the Supreme Court indicates as 'very exceptional circumstances',
has no practical meaning in civil cases.
According to recent Supreme Court decisions the professional witness who is
a party to the legal proceedings himself, keeps the right to invoke his professional
Privilege. The problem is studied in more detail and although in general the Supreme
Courts decision gives a satisfactory result, an approach taking heed of the procedural
obligations of a party, would have given a fairer outcome.
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The study of the /ex spec«//« privilege pretends to be exhaustive in a sense
that all relevant statutory pledges of secrecy are taken into account. They are ordered
into groups depending on their wording, intention and content. In this way some general conclusions can be drawn as to whether or not these pledges of secrecy imply a
privilege. However, legislatory gaps pop up everywhere, leaving an image of disorder and arbitrariness.
The paragraph is extended to articles that could arguably be associated with
some sort of privilege. At the end the position of the constitutional King is analysed,
leading to the conclusion that he is exempted from the duty to be a witness as a consequence of his constitutional position.
The //a/3/jy Fo/n/7y privilege hitherto has found only one instance in which the
person concerned could invoke the privilege, i.e. a doctor at an advice centre in connection with the identity of the persons who brought something to his attention. This
instance is extended to some other cases that could arguably meet the criteria set by
the Supreme Court. Since there is very little literature and jurisprudence, legal theory
on this subject has still a summary character.
The /m/V/tvi/«/ privilege has in the first place to be construed as a right and not
as a favour given by the court. This is the only way the Supreme Court decisions can
be interpreted, since it indicated that along this line problems can be met that concern
Ihe pledge of secrecy and similar interests of poJice agents, secret services and scientific researchers.
The distinguishing feature in relation to the other privileges is the fact that in
these cases the judge has to take in account all circumstances of the case, which are
relevant for his final decision. The witness has to justify why he is entitled to remain
silent, whereas the parties can put forward everything that sheds another light on the
claims of the witness. In all other cases the circumstances of the case do not play any
role; if the criteria for invoking the privilege are met, the judge is obliged to allow the
witness to ignore the question(s) posed.
Rather surprisingly the privilege of the press has to be construed as an incidental privilege too. Their privilege can only be accepted if the balance between the
interest of finding the truth and the interest of protecting their sources tips in their
favour. That depends on the actual interests at stake and cannot be decided in advance for all cases. Ihe same applies to police officers.
The last paragraph of chapter 3 gives an overview of all procedures in which
the rules governing standard civil procedures with regard to privileges have to be
applied. In most cases this is clear, in some cases not. Among the latter are the summary proceedings of s. 254 Code of Civil Proceedings. In respect of former changes
of the law the conclusion is drawn that the privileges described in this book have to
be respected in these summary proceedings as well.
Chapter 4 bears upon the procedural implications of the privileges described.
These implications are described in a more or less chronological order, starting with
the information to be supplied by the court before hearing the witness.
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The straightforwardness of this approach, relying on the hitherto correct assumption that the privilege can only be invoked in court, is disturbed by a recent
judgment of the Supreme Court, in which the witness was given the right io put torward his arguments in favour of his privilege in writing before the actual hearing.
The judgment is discussed in detail, resulting in the conclusion that it is not in accordance with existing law and jurisprudence and needs therefore to be treated as exceptional if not erroneous.
Some clear guidelines are set for the judge hearing a witness. These guidelines
are derived from the actual legislation and the principle that the rights of witnesses
should be respected by the courts, that therefore should abstain from any action that
would amount to taking advantage of the ignorance of the witness.
The Dutch legislator always neglected the status of decisions made during
hearings, and this affects the decisions made in response to the claim of a privilege as
well. The various aspects of those decisions (content, formalities, formulation, the act
of its rendering) are dealt with in a systematic way. The existing confusion with regard to legal remedies is only partly solved by the Supreme Court. Solutions are proposed for the remaining lacunas.
The admissibility of evidence when a privilege is involved had been subject of
various, but not very congruous decisions. The different aspects of this question are
analyzed and solved.
The last paragraph concerns the complications that arise when parties stay
anonymous. Jurisprudence has not reached a final point yet, but taking the ratio of
the privilege as a starting point it can be argued that a claim to this privilege has to be
accepted if the witness establishes a probability of the required relation between him
and the anonymous party.
Chapter 5 compares the Dutch law concerning privileges with the legislation
(as interpreted by some leading cases if necessary) of the other countries of continental Western Europe. The common law countries are excluded, because only choices
made by the national legislator are the object of comparison. The same counts for
Switzerland, where the law of civil proceedings is a matter of cantonal interest.
The comparison is made by taking some topics that concern the means chosen
by the legislator, the scope of the privileges and some problems that specifically occupied the legal debate in the Netherlands. The comparison shows that most legislators are more concerned with giving explicit rules than the Dutch and chose
techniques which are perfectly suited to avoid the rigidness so often associated with
fixed rules. As far as the scope of privileges is concerned, the Netherlands in most
cases have taken resort to a rather frugal approach, thus showing little comprehension
for the moral and professional dilemmas standing as a witness could bring along.
Chapter 6 concludes that the Dutch legislator should be more active and precise in this field and should try to establish a general statute on the hearing of witnesses. A list is made of problems that should be covered and in the preceding
chapters some more concrete proposals can be found. The system adopted by the
Danish legislator is recommended as an example. The Danish law gives some freedom to the judge in certain areas, but defines clearly in which cases no privilege can
be invoked and in which cases it can be invoked without any restriction. This tech-

355

VERSCHONINGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIVIELE ZAKEN

nique can be used to set clear guidelines which avoid rigidness and nevertheless allow to make choices which should be the concern of the legislator.
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BIJLAGE A
Diachroon overzicht van de wetsartikelen met betrekking tot het civiele
verschoningsrecht en daaraan refererende of daarmee verband houdenJ-. Lnnnlinnan
de
bepalingen
Smaart 1816

Art. 4073
Van de verpligting tot het geven van getuigenis worden vrijgesteld, enz.
3°. Allen, die in dezelfde zaak eene der partijen als praktizijns of notarisscn bedienen of bediend hebben.
4°. Kerkelijke personen, aan welke, ter voldoening aan de stellige verplichtingen. bij een
Godsdienstig genootschap erkend, de wetenschap van eenige zaken is toevcrtrouwd.

It»
Onnvwp ffargfr/tyit Wefftoe/t
Art. 3366
Van de verpligting tot het geven van getuigenis worden vrijgesteld: (...)
3° alien, die in dezelfde zaak eene der partijen als practizijns of zaakgelastigden bedienen, of
bediend hebben;
4°. kerkelijke personen, aan welken, ter voldoening aan de stellige verpligtingen, hij een godsdienstig genootschap erkend, de wetenschap van eenige zaken is toevertrouwd.

3maart 1825
WVf van i
Art. 13
Alle personen, bekwaam om getuigen te zijn, zijn verplicht om getuigenis af te leggen.
Art. 14
Als onbekwaam om getuigen te zijn, worden beschouwd de bloed- en aanverwantcn van eene
der partijen in de regte linie, en de echtgenoot, zelfs na eene plaats gehad hebbende echt.scheiding.
Art. 17
Men kan als getuigen gewraakt worden:
1°. Indien de getuige in de zijdlinie de bloed- of aanverwant van eene der partijen is, tot den
vierden graad ingesloten;
2°. Indien hij aanverwant is van den echtgenoot van eene der partijen, in de regte linie tot in
het oneindige, in de zijdlinie tot den vierden graad ingesloten;
3°. Indien hij de vermoedelijke erfgenaam, de begiftigde, de dienstbode of bediende is van
«ne der partijen, of indien hij een dadelijk of zijdelingsch belang heett bij het geding;
4°. Indien hij in staat van beschuldiging, of veroordeeld is tot eene lijf- of onteerende straf, of
ze'fs tot eene correctioneele straf van diefstal of opligting.
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Art. 18
Nogtans zullen bloed- en aanverwanten, mitsgaders dienstboden of bedienden, in twistgedingen betrekkelijk tot den burgerlkijken Staat der partijen, als zoodanig, noch onbekwaam zijn,
noch kunnen gewraakt worden.

1 Oktober 1838

Art. 1946 BW
1. Alle personen, bekwaam om getuigen te zijn, zijn verpligt om getuigenis in regten af te leggen.
2. Niettemin kunnen zieh van het afleggen van getuigenis verschoonen:
1°. Die aan cene der partijen in de zijdlinie bestaan in den tweeden graad van bloedverwantschap of zwagcrschap.
2°. Die den echtgenoot van eene der partijen bestaan in de regte linie onbeperkt en in den zijdlinie in den tweeden graad.
3°. Alle degenen die uit hoofde van hunnen stand, beroep of wettige betrekking tot geheimhouding vcrplicht /ijn, doch allcen en bij uitsluiting nopens hetgeen waarvan de wetenschap
aan hen «Is /.oodanig is toevertrouwd.
Art. 1947 » W

Als onbekwaam om getuigen te zijn worden beschouwd, en mögen niet worden gehoord, de
bloed- en aanverwanten van eene der partijen in de regte linie, en de echtgenoot, zelfs na eene
plaats gehad hebbende echtscheiding.
Art. 1950 HW

Als getuigen kunncn gewraakt worden:
1°. Die in de zijdlinie bloed- of aanverwant is van eene der partijen, tot den vierden graad ingesloten.
2°. De aanverwant van den echtgenoot van eenen der partijen, in de regte linie onbeperkt, en in
de zijdlinie tot in den vierden graad ingesloten.
3°. De vermoedelijke erfgenaam, de begiftigde, de dienstboden of bedienden van eene der
partijen. of hij die een dadelijk of zijdelings belang bij het geding heeft.
4°. Die tot een lijf- of onteerende straf, of zelfs ter zake van diefstal, opligting, valschheid, of
misbruik van vertrouwen tot eene niet onteerende straf is veroordeeld.
Art. 1951 BW
Nogtans /ullen bloed- en aanverwanten, mitsgaders dienstboden of bedienden, in twistgedingen betrekkelijk tot den burgerlijken Staat der partijen, als zoodanig, noch onbekwaam zijn,
noch kunnen gewraakt worden.
Art. 827 Rv
Het Vorschrift van artikcl 1951 van het Burgerlijk Wetboek is toepasselijk, zoo wel bij de
vordering tot scheiding van tafel, bed en bijwoning wegens bepaalde oorzaak, als bij de vordering van echtscheiding; met deze bcpaling echter voor beide rechtsgedingen. dat de ouders en
kinderen der echtgenooten zieh van het geven van getuigenis zullen kunnen verschoonen.
Art. 384 K
1. Alle verklaringen welke tot bewijs van geleden verliezen, rampen, schaden of van eenige
vordering. hoe ook genaamd, moeten strekken, moeten door hen, welke dezelve hebben afge-
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fcgd met eede bevestigd zijn of worden voor de bevoegde magt, welke den schipper, de officieren en scheepsgezellen en zelfs de passagiers. betrekkelijk de daadzaken en omstandigheden kan ondervragen.
2. Het tegenbewijs wordt aan alle belanghebbenden vrijgelaten.
Art. 492 K
Wanncer. in het geval bij het voorgaande artikel vermeid, de goederen ongeteld. ongemeten of
eingewogen van boord worden geleverd, is de ontvanger van de/elve hevoegd, om /ells door
het getuigenis van de personen, welke hij tot athaling en opslag in het work heeft gesteld. van
de eenzelvigheid van het goed, het getal, de maat of het gewigt te doen blijken.

1 September 1886
(fW ran 26 a/>r;7 /&W noi/aWe MT/zigi/ig«? ;n Ä « Äwrg«-///* We7/wf* tffW W). «r/ /7 /nwertiVigfm/ing te£e//)A me/ At'/ W't>/6odr vwi S/ra/mn/ fa/7. 2 vun <yt W« w/» /5 oiiri/ /«V6
ÄW. <W/""
Art. 1946 BW
Art. 1947 BW
Art. 1950 BW
Als getuigen kunnen gewraakt worden:
1°. Die in de zijdlinie bloed- of aanverwant is van eene der partijen, tot den vierden graad ingesloten.
2°. De aanverwant van den echtgenoot van eenen der partijen, in de regte linie onbepcrkt, en in
de zijdlinie tot in den vierden graad ingesloten.
3°. De vermoedelijke erfgenaam, de begiftigde, de dienstboden of bedienden van eene der
partijen, of hij die een dadelijk of zijdelings belang bij het geding heeft.
4°. D/'e /e/- za£e van me/rteed o//er zaie van OT t/e/- mwrfr/yven, waarop /« geva/ van
/
Art. 1951 BW
Art. 827 Rv
Art. 384 K
Art.492 K

25januari 1897
"W van J/ rfecernfter 7596 nowo'enaV vW/z/g/ng van a"e ar//'/te/en J79, JÄO, 5ÄJ en 3W van /ie/

Art. 1946 BW
Art. 1947 BW
Bij wetswijzigingen worden de identiek gebleven artikelen alleen aangehaald door vermelding van bet
"tikelnummer. De gewijzigde gedeelten van de overige artikelen zijn gecursiveerd.
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Art. 1950 BW
Art. 1951 BW
Art.827 Rv
Art. 384 K
1. Alle verklaringen welke tot bewijs van geledene verliezen, rampen, schade of van eenige
vordering, hoe ook genaamd, moeten strekken, moeten door hen, welke dezelve hebben afgelegd, met eede bevestigd zijn of worden voor de daartoe bevoegde magt, welke den schipper,
de oflkieren en scheepsge/.ellen en zelfs de passagiers betreffende de daadzaken en omstandigheden kan ondervragen en daartoe kan oproepen.
2. Met tcgcnbcwijs wordt aan alle belanghebbenden vrijgelaten.
i. Ä// ge/M/gen/iewi/s Wi/ven /en aanz/en va/i Afw «Ac li/rfem a"e ongeva//en to/ «e eoMi/wgi'e q/"
a"e/?a.v.vajf/erv w«n ne/ .«n//; ^e/won/en, a"e a/7/Ae/en /W7 ew 7950 vaw //e/ ßi/r^cr//

Art.

I deccmlHi 19(15

wct/t? van een c/oarme^/e verAan^ noi/oW/a" voorÄc/i/-//? m Ae/ We/6oeA van 5Mrge/7//fe
/905 ^5/*/. 292/
Art. 1946 B W
Art. 1947 B W
Art. 1950 B W
Art. 1951 B W
n.v ;////tv) Wim/- <v; aamt'ruan/en, mfegaf/e« (/ic/»^«/«/! o/"fteaVe/jafen, »« rtvis/gerfwAc'/i"t'AAt7i/A to/ </cn /»iirgtr/i/Äe/i i/oa/ o'er pa/7//en o/" i y ne/ onaVrzoe/t naar a"e reoen.
to/ on///t$?n£ o/" on/re//i'ng van cfe otftfer/iyfe mag/ o / " ^ vooga"// /twnnen /e/V/en, afa
i/,i,' »w<7i onieAwoam zyn nocn /irwwnen gewraaA/
Art. 827 Rv
Art. 384 K
Art. 492 K

1 febiuari 1909
Iff/ \-,;n /Jyii/i /y«7 to/ M7/'r/'g;ng en aan»-«//;ng von ai> ^pa/in^cn /n n
gy
»m/rem n««r van <Äeni//>of/en en H-erA/iVoV/? en c/aarmt* sameftna/igenat' or/iAe/e/i in
Ife/6of* a/smt'Je m rfe »e/6oeten van Koop/w/jaW en van fiurger/i//tf Äecn«vor^eWng, I
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en

. en in

Art. 1946 BW
Art. 1947 BW
Art. 1950 BW
Art. 1951 BW
rw//en 6/oed- en aanvernwi/en. m;7.rg<*fers arAe/rfers m oVens/ »w» /wri/en. in ft»>«// * A / *
V 6 / A
/

o/6i> Aef ont/erroeA: n a u r J e r e ^ e n e n . w e r t e / o / o w / / ; e / / m ^ o / o n t e m n j ? » u n </<• u i /
j?
o/<fe tvogc/i/' town / e w / e n , a / 5 z o o < / a n i ^ n o c « o n 6 e J b t u < » » r/>n n o r « J b n n c n j?tT*ru<;*» H W -

Art. 8 2 7 R v
Art. 3 8 4 K
Art. 492 K

lSdecember 1909
We/ van M novemfter /909, Ziout/enJe wyz/g/wg en aamt!//in£ vwn enAe/c «r/j'AWen iwn we/
e/ftoeA:, /er o/?Ae$?ng van ae fteztvaren, woar/oe Ae/ /»e^/oanc/e voor.?r/ir/// />e/r^
Ae/ om/erzoefc naar «e/ va^erjc/iap aan/e/d/ng ^ee// ^5/ft/. i6i>. /«iver/t/w^/rt't/w^ vo/ge/w O 22 novemier 7909 fS/6/. J77/
Art. 1946 BW
Art. 1947 BW
Art. 1950 BW
Art. 1951 BW
/ Nogtans zullen bloed- en aanverwanten, mitsgaders arbeiders in dienst van partijen, in
twistgedingen betrekkelijk tot den burgerlijken Staat der partijen, of tot eene arbcidsovereenkomst, o/^a/i Ae^oeW /n ar/. J4^a o/ar/. i ^ ^ o f bij het onder/oek naar de redenen, welke tot
ontheffing of ontzetting van de ouderlijke magt of de voogdij kunnen leiden, als zoodanig
noch onbekwaam zijn noch kunnen gewraakt worden.
2 //e/ reg/ om r/c/i van /»e/ a/7eggen van ^e/M/^enw /e verjcfloonen. tal /» rfe ^erf/ngen, AerfoeW m to eers/e //a* van J/7 ar/i^Ae/ Jen /n ar/iAe/ 7 946 onJer / en 2 genoemaVn penonen me/
We.
Ait 827 Rv
Art.384 K
An. 492 K
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22julil923
van 22;i/n; / 9 2 J /o/ ifiY6re/<ft>ig vaw a e j?efegenAe/V/ /o/ Ac/ /evere« vaw ftetv/)s aoor gefui/ / t e
(
S W 2£0 D A
5 W J 2yi*/i 792J fc/e arr. 2 We/ .45/

Art. 1946 BW
Art. 1947 BW
/ Als onbckwaam om getuigen te zijn worden beschouwd, en mögen niet worden gehoord, de
bloed- en aanverwanten van eene der partijen in de regte linie, en de echtgenoot, zelfs na eene
plaats gehad hcbbende echtscheiding.
2. AVj^/an.* zw//e« /»/oca"- en aanvenvan/en in rnw/geaVngen />e/refcte/iy)t to/ aVn
/"/o/ eene arAe/aiovereenJtom.?/. o/'a/.v
/
«c/ «na't'rzoe/r naar rfe reaenen. tve/ie /o/ on//ie$7n£ p/'on/Zef/in^ van ae ouaer/i/te
/ «/^ae vo«/;«/// /twnnen /e;V/t'n. a/.« rwoaani^ nie/ onAe^waaw zi/'n.
5. //t7 rc'^/'"" ''£'« >'"n ne/ a//e^gcn van ^e/i//jjenw /e ver^rnoonen, Aom/ in a*e geaingen in Ae/
vo«r^aana<? //</ Ao/oe/</. aen in ar/iAe/ 7946 ona"er / en 2 genoema*en personen me/ /oe.
Art. 1950 BW
Vcrvalt.
An. 1951 BW
Vervalt.
Art. 827 Rv
1 let voorschrift van ar//*e/ 7947, 2</e en irfe //</, van het Burgerlijk Wetboek is toepasselijk,
zoo wol bij de vordering tot scheiding van tafel, bed en bijwoning wegens bepaalde oorzaak,
als bij de vordering van echtscheiding; met deze bepaling echter voor beide rechtsgedingen,
dat de ouders en kinderen der echtgenooten zieh van het geven van getuigenis zullen kunnen
verschoonen.
Art. 384 K
1. (enz. en/..)
2. (enz. enz.)
3. Bij getuigenbewijs />/y// ten aanzien van hen die tijdens de ongevallen tot de equipagie of de
passagiers van het
W'e/ftoe* Aw/Ven
et schip
chip behoorden, ür//*e/ 7947. eers/e //</. van ne/ 5i/rge/7///t We/ftoe*
Aw/Ven
/<H'/wvvin^
/ ^ , </wn *«nnen a"e in aaa/
a / ar//*e/
r / / * / ggenoemde
e d
personen zieh
i h van hhet
t afleggen
fl
van getuietui

genis versehoonen.
Art. 492 K

1 februari 1927
HV/ >d/i 2J «irtwAer /924 /o/ /lernenin^ van verscniV/en^e «7e/s van ne/ rueerfe Soe* van Ae/
f* \wn A'<w/>/i<jnaW en M-i/rigin^f ian a*aarmee .9amennan^en</e ar//*e/en in andere welin </e Fai//iMemen/5Me/ fS/W. 57J> /nuer*ini?/reJ/np »o/een9 /wfi van
te
Art. 1946 BW
Art. 1947 BW
Art. 827 Rv
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van a"<? Aew/s*racA/ van
/g
ttA
van <fe aaar/n verwe/a<? voorva//en rfer « « . « voor /«kr gev«/
2. fiiy ge/u/^nAe»v//s om/ren/ voorva//en o'er reu Wy/» /en aanzien van Aen. die n/aVro (Ar
worra//e;i W/ <& opvarewaen van Ae/ .scAi/> /)en(wra'en. arf;*W /W7. wrjff /*</. ran Aw fiwrg«7//* H'w/we* ft«/7en fot-paw/n^. rfocA tonnen Je /n a"a/ a«i*W genoemrfeptTionen zuA ivm
Art (^7eggew van ge/w/gen« verscAonen.
Art. 384 K
Regeling verplaatst naar art. 356 K.
Art. 492 K
Vervallen.

1 juli 1934
/6 me; /9J4 to/ »•ereemoi/a'/j?in^ van ae *e/)a//n^t'n /)c/rc^<'n(/e </f v«.v/.v/w7ifij(
Ae/ £eri7e 5oe* van Ae/ öi/r^e/-///'* JfefftoeA vt-wAu/tAgf/e M/'/Acfn/igc/i /o/
ae /enu/A'oer/egg/ng, w//j»jf/nji; en /n/reM/ng van »'onn/wen. />e«'A/A*mgen en
mwen par///en /er zaAe van zooaan/ge «//Aeenngen ^5//)/. 253/ Oag/eAen/ng
///urn /9i^ fc;ea/7. 2 W ' ß

/n Ae/ geaVng 6e//-eMe//y* eene w/'/Aeenng, a/i ierfoeW in arr/Jlt'/ J44a, /ton t/e moet/er a/s ge/u/ge worae/7 geAoora^ ooi wanneer z// Aaar ^;W ;n ^eg/e vw/egCTrn'oon/igf.
Art. 1946 BW
Art. 1947 BW
1. Als onbekwaam om getuigen te zijn worden beschouwd, en mögen niet worden gehoord, de
bloed- en aanverwanten van eene der partijen in de regte linie, en de echtgenoot, /elf's na eene
plaats gehad hebbende echtscheiding.
2. ;Vog/anj z«//en Woea"- en aanverwan/en a/s zooaan/g n/e/ oniefovaam z/yn.
/ ° in za*en aen Ai/rger///Aen 5/aa/ van /»ar/iyen Ae/re^eno'e,
2 ° in zaAen Ae/re^ena'e on^erAoua", ^racA/en5 Ae/ eers/e ftoeA w«cAu/tfVgt/, aaaronaer 6evoor on^erAoua" en opvoeaVng van eenen m/We/yange en </e in ar/ivergoea"/ng,
3° *// Ae/ onaerzoe* naar a"e rea"enen, »ve/*e /o/ on/Ae/57ng o/onteeH/ng van ae <We/7//&>
wag/ o/rfe voogrfiy A:i/nnen /eiV/en,
4 ° in zaA:en />e/reMe/i//t /o/ eene arAe/a'sovereenAroffw/.
3. Het regt om zieh van het afleggen van getuigenis te verschoonen, komt in de gedingen in net
voorgaande lid bedoeld, den in artikel 1946 onder I en 2 genoemden personen niet toe.
Art. 827 Rv
Art. 356 K
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1 September 1948
ffer wo« /OyWi 7947 «owrfeWe w/yz/gm^ van aV Aepa//ngen 6erre^ena"e ne/ *inaerrec7j/,
Aoffieni/e /« «e/ £ers/e 5oe* van nef ßi/rgeWi/* >fe//>oe*. en - in ver/jana" a W w e d e en aanvw//in^ van ae andere ioeten van da/ ffe/Aoe£. a/xooA: van ne/ We/6oe* van
/* vor«ering en van anc/ere

De /wot't/er. </ic «/.v vwoga'e.s over naar Ain«* at' in ar/iAe/ i-/4 Ae</oe/c/e recntevon/ering
vaa"t'r /mve//,
344g lid 3 BW

Rcgcling vcrplaatst naar art. 344f lid 2 BW.
Art. I946BW
Art. 1947 BW
1. Als onbckwaam om getuigen te zijn worden beschouwd, en mögen niet worden gehoord, de
hlocd- on nanverwanten van eene der partijen in de regte linie, en de echtgenoot, zelfs na eene
pluuls gchad hchbcnde cchtscheiding.
2. Nogtans zullcn bloed- en aanverwanten als zoodanig niet onbekwaam zijn:
1°. in znken den burgerlijken Staat van partijen betrefTende,
2 ° in z</A(7i A«7rt'//t7i</t' «n</tr««i«y, Arac/ire/i.v /ie/ w«7e Aoeil ve«cni/yaVga', aaarona'er 6eJ 1 in zuAcn />t7rey/i'n</t' oi/rter///*e mac/)/ en vooga"//,
4°. in zakcn betrekkelijk tot eene arbeidsovereenkomst.
3. Hot rogt om /ich van hot alleggen van getuigenis te verschoonen, komt in de gedingen in het
voorguandc lid bcdocld, den in artikel 1946 onder 1 en 2 genoemden personen niet toe.
Art. 827 Rv
Art. 903 lid 2 Rv
Getuigen worden onder ecde gehoord; ook bloed- en aanverwanten kunnen als getuigen gehoord worden.
Art. 356 K

1 januari 1951
'i7 »U
' M /.* .vtyremfer y9J5 Ziouo'ena'e rege/en nopens ne/ ver/teer op ae wegen
* i y i
/ j /C/i van iy
i
Art. 344f lid 2 BW
Art. 1946 BW
Art. 1947 BW
Art.827 Rv
Art. 903 lid 2 Rv
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AH356K
Wegemw/teervwe/ /935
e»7en. H A Ae/re//en A«?/ a/ </a/i n/e/ «an/teme///* n/n van </e aamte^Aeid iwt
a c / a/* AerfoeW »n Ae/ eersfe //a" »/meoWc-Aw/a* afr A«foe/</ m Art >;//i/f /»</. *<i» jjwi«.
worsen a&e/ega" 00* a W rfe Woerf- en aa^verwawen in </e rccA/e /im'e \«jn

24maart1955

IIW vu« .'•/ /eftrMun /955 Aott^e«c/t' H'//':/^injr von aV ar/i*e/en J5(5 »an Art H'rt/xx-A von
AoopAaWi?/ en / W 7 iwn Ae/ ß«rgeW|/* H'e^oe* c5/ft/ 77/
7955 £'<? art. 2 We/ /J5>.
Art.344flid2BW
Art. 1946 BW
Art. 1947 BW

I Als onbekwaam om getuigen te zijn worden beschouwd. en mögen niet worden gehoord, de
bloed- en aanverwanten van eene der partijen in de regte linie, en de eehtgenoot, /ells na ccne
plaats gehad hebbende echtscheiding.
2. Nogtans zullen bloed- en aanverwanten als zoodanig niel onbekwaam zijn:
1°. in zaken den burgerlijken Staat van partijen betreffende,
2°. in zaken betreffende onderhoud, krachtens het eerste boek verschuldigd, daaronder begrepen de in artikel 344c bedoelde vergoeding,
3°. in zaken betreffende ouderlijke macht en voogdij,
4°. in zaken betrekkelijk tot eene arbeidsovereenkomst.
3. Het regt om zieh van het afleggen van getuigenis te verschoonen, komt in de gedingen in het
voorgaande lid bedoeld, den in artikel 1946 onder 1 en 2 genoemden personen niet toe.
* ßy ge/u(genAewi/s om/ren/ voorva//en rfer re« van een scA/p Wy/? /en aanz/en van At'/», ato?
f»y<fe/K rf/e voorva//en /o/ rfe o/jvarenc/en van Ae/ scA//7 fteAooraen, Ae/ eer?/f //</ Aui'/en
J'«g, rfocA tonnen rfe rfaar genoemrfe persowe/» zi'cA van Ae/ a/7eggen van ge/w/gen«
Art. 827 Rv
Art. 903 lid 2 Rv
Art. 356 lid 2 K
Vervallen.
Art. 31 lid 8 (later lid 9) Wegenverkeerswet

1 november 1956

i 7956, Aouaena-e mvoer/ng a
g/
erfe, van Ae/ ßurge/7//* We/Aoe*. Ae/ tf'e/Aoe* van Ä«rger//>*e
en Ae/ W-'e/Aoe/fc va« 5/ra/recA/ r5/Z»/ -/2>. 7nwer*/'ng//-ea'/ng vo/ge/w TCß van 4 yum
'S/6/.525/
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Art. 344flid2BW
Art. 1946 BW
Art. 1947 BW
1. Als onbekwaam om getuigen te zijn worden beschouwd, en mögen niet worden gehoord, de
bloed- en aanverwanten van eene der partijen in de regte linie, en de echtgenoot, zelfs na eene
plaats gehad hebbende echlscheiding.
2. Nogtans zullen bloed- en aanverwanten als zoodanig niet onbekwaam zijn:
1°. in zaken den burgerlijken staat van partijen betreffende,
2f /« zatow Aefre/fcm/e verzoe/tew to/ /)?/ MiMprefeM o^/jerrae/*?/; van a</op//e.
J". in zaken betreffende onderhoud, krachtens het eerste boek verschuldigd, daaronder begrepen dc in artikel 344c bedoelde vergocding,
4°. in zaken betreffende ouderlijkc macht en voogdij,
5°. in zaken betrekkelijk tol eene arbeidsovereenkomst.
3. Het regt om zieh van het atleggen van getuigenis te verschoonen, komt in de gedingen in het
voorgaande lid bedoeld, den in artikel 1946 onder 1 en 2 genoemden personen niet toe.
4. Bij getuigenbewijs omtrent voorvallen der reis van een schip blijft ten aanzien van hen, die
tijdens die voorvallen tot de opvarenden van het schip behoorden, het eerste lid buiten toepassing, doch kunnen de daar genoemde personen zieh van het afleggen van getuigenis verschonen.
Art.827 Rv
Art. 903 lid 2 Rv
Art. 31 lid 8 (later lid 9) Wegenverkeerswet

1 januari 1970
WW »•«// J <i/v/7 /0<59 (7mwr/ng.we/ ßoe* 7 Me«w SW9 fS/W. 767/ /mverfa'wgrratfng vo/gerw
627;.
Art. 344flid2BW
Vervallen
Art. 1946 BW
Art. 1947 BW
1. Als onbekwaam om getuigen te zijn worden beschouwd, en mögen niet worden gehoord, de
bloed- en aanverwanten van eene der partijen in de regte linie, en de echtgenoot, zelfs na eene
plaats gehad hebbende echtscheiding.
2. Nogtans zullen bloed- en aanverwanten als zoodanig niet onbekwaam zijn:
1°. in zaken den burgerlijken staat van partijen betreffende,
2°. in zaken betreffende verzoeken tot het uitspreken of herroepen van adoptie;
3 * IM rciAt'M /H7rc'/?i7i</t' /t'\vM.voM</tr/irti«/.fcrac/ifen.«/(<?/ eers/e 6oei versc/w/t/igt/,
4". in zaken betreffende ouderlijke macht en voogdij,
5°. in zaken betrekkelijk tot eene arbeidsovereenkomst.
3. Het regt om zieh van het atleggen van getuigenis te verschoonen. komt in de gedingen in het
voorgaande lid bedoeld, den in artikel 1946 onder 1 en 2 genoemden personen niet toe.
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4. Bij getuigenbewijs omtrent voorvallen der reis van een schip blijft ten aanzien van hen die
tijdens die voorvallen tot de opvarenden van het schip behoorden, het eersie lid buiten tin-passing, doch kunnen de daar genoemde personen zieh van het afleggen van getuigenis verschonen.
Art. 827 lid 1 Rv
Het voorschrift van artikel 1947, 2e en if lid, van het Burgerlijk Wetboek is toepasselijk, ro»e/ bij de vordering tot scheiding van tafel en />«/ ivegen.v /u/rom/fre «KUOÜ, als bij de vordenng /o/ echtscheiding; met deze bepaling «n/er. </u/ de ouders en kinderen
zieh van het geven van getuigenis zullen kunnen
/
Art. 828j lid 3 Rv
De moeder die als voogdes over haar kind een op art. 1:394 van het Burgerlijk Wetbock gogronde rechtsvordering instelt, kan niettemin als getuige gehoord worden.
Art. 903 lid 2 Rv
Art. 31 lid 8 (later lid 9) Wegenverkeerswet

1 Oktober 1971

BV/ ran 6 me; /S>7/ CS/W. 29/;. /Mwer^/w^rret/mg vo/gms O van JÖyii/w /S>7/ (S/W.
Art. 1946 BW
Art. 1947 BW

1. Als onbekwaam om getuigen te zijn worden beschouwd, en mögen niet worden gehoord, de
bloed- en aanverwanten van eene der part yen in de regte linie, rfe «?n/j?e/»oo/ en de ^e>v«en
ec/tfgenoo/.
2. Nogtans zullen bloed- en aanverwanten als zoodanig niet onbekwaam zijn:
1°. in zaken den burgerlijken staat van partijen betreffende,
2°. in zaken betreffende verzoeken tot het uitspreken of herroepen van adoptie;
3°. in zaken betreffende levensonderhoud, krachtens het eerste boek verschuldigd.
4°. in zaken betreffende ouderlijke macht en voogdij,
5°. in zaken betrekkelijk tot eene arbeidsovereenkomst.
3. Het regt om zieh van het afleggen van getuigenis te verschoonen, komt in de gedingen in het
voorgaande lid bedoeld, den in artikel 1946 onder 1 en 2 genoemden personen niet toe.
4. Bij getuigenbewijs omtrent voorvallen der reis van een schip blijft ten aanzien van hen, die
tijdens die voorvallen tot de opvarenden van het schip behoorden, het eerste lid buiten toepassing, doch kunnen de daar genoemde personen zieh van het afleggen van getuigenis verschonen.
Art. 827 Rv wordt art. 825g Rv
We/ voorsenn// van or/;*«?/ /947,ftveeaV?en rferc/e /«/, van ne/ ÄurgeW;/* We/6oe* « roepa**e'(/*. me/ rfeze 6e/>a/mg ec/i/er, </a/ i/e owc/ers en */Weren tfe/- ecn/geno/en r/cn vwn ne/ geven
vange/i/igenw zi///en ^wnnen
Art. 826 Rv

We/ tefrettmg / o / rfe vorrfer/ng to/ scÄeW/ug WOT to/e/ en Z)erf7/>n rfe ar/i*e/en * / 6 - * 2 5 g r.V
van overeen*omi/ige
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Art. 828j lid 3 Rv
Ait. 903 lid 2 Rv
Art. 31 lid 8 (later lid 9) Wegenvcrkecrswet

I april 1988
We/ vaw J rfec<?m/>er /9Ä7, Aou</ew</e wieuwe re^e/m/? vaw Ae/ Aewi/jrecA/ iw 6urger/iy/te za/fcen
(S/W. 5W>y, /icrwummerJ Aiy /To vow 7yawwar/ /9ÄÄ fS/A/. 9 / /wwent;wg/re</;wg vo/^e«5 XT?
vaw 7y«wttur/ /WM fS/A/. At/
Art. 1946 BW
Vervallen.
Art. 1947 BW
Vervallen.

Wanweer iw za/tew aVe me/ eew verzoefof/ir/y? moe/ew wortfew /wge/e/V/ een ge/u/gewverwoor ^.. J
C...> 7 9 / ^...> vaw ovcre<f«A:o/»M//ge /oepflis/wg. /ewr/y M/7 de

/. £tvi /'«/er /.v ver/>//rw/. t/oar/oe op »ve///ge wyre opgeroepew, ge/M/'gew/s q/"/e /eggew.
2. f^/i </crt' i'er/>//V/i//'/ig Awmt'H r/VA vewcAowen:
a. o"e ec-A/ge/iMJ/ <•/! </e gewesen et'A/gewoo/ vow eew </er par///ew. a"e A/oerf- o/aawverwaw/ew
vaw eew </er /wr/i/ew «/vaw Az/w ec/i/gewoo/. /o/ a e /weeat grt/aa" /wgei/o/ew. eew ew awaer /ewz/y
A. r// </;V /(^/ ge/ie/'mA(>M(/i'ng »'er/j//rA/ r/yw uif woo/We vaw Ai/w amA/, Aeroe/J o/£e/refat/wg om/ r e ; ; / //e/geew /»/;; i';i </;'e /i(>e</<iw/g/ie/</ i.v /<>ever/r«MM</.

i. / / e / \cT.v«7K*;;/;;girt'c7;/ Aow/ aaw a"e ;w Ae/ vorige //</ owa"er a gewoemat pewowe« wie/ toe in
ge<//wgew Ae/re^/ewt/e a etoe/>a.s.w'wgvaw </e Aepa/iwgew vaw Soe/t / vaw Ae/ ßMrger///* We/6oe*.
vtTi'«/ />; </e /;/e/.v 5 ew 9 /«/ ew me/ / 7, q/^ vaw aVe verva/ iw /;/e/ 6 \'oor zover Ae/ Ae/re// gea"/'wge/i ///.v.vew et'A/gewo/ew /;*\'ewv»e/ ^ri/wwew oi«/erj ew ztiwaerew J e r ecA/gewo/ew z/'cA
/o/ «7i/.v(7iei'«/i'ng ew to/ .stTjeiaVwg \'aw /a/e/ en Aea" ver.?t7;owew.
•/. De gt7«;ge Aan n'c7? verifAonen »an Ae/ /)eaw/Moora"ew vaw eew Aem ge5/e/Je vraag,
A// a"aar</r>or q^z/VAze// «/ eew vaw r//w A/oea"- q/^aawi'erMan/en /'w a"e rerA/e /i/w o/iw a e zi//iyi>
/'n c/e /weeae w/'i/eraV graat/ t|/ri/'n ecA/gewoo/ q/Vroegere ecA/gewoo/ aaw Ae/ gei'aar vaw ee/i
.v/ra/rec7;/e///Ae veroorat'/iwg /er raAe »'aw eew m/'saV/y/zow A/oo/j/e//ew.

Art.825g Rv
Vervallen.
Art.826 Rv
Do verwijzing naar art. 825g Rv is vervallen.
Art. 828j lid 3 Rv
Vervallen.
Art. 903 lid 2 Rv
De woorden "ook bkxrd- en aanverwanten kunnen als getuigen gehoord worden" vervallen.
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Art. 31 lid 8 (later lid 9) Wegenverkeerswet
Vervallen (Wet van 3 december 1987 tot wijziging van bestaande wetten in verband met de
mvoenng van een nieuwe regeling van net bewijsrecht in burgerlijke zaken. Stbl. 591).

I januari 1998
We/ »un / 7 (fcremfteT / 9 9 7 to/ aa/yossmg »tin MvfgeWng ao« de imtKrinj; ran An
i / r e m / parf/ierwAa/» ;'n fioe* / »•«/» Ae/ /forger/»/* IfntWit M«/i/xu.vi'nf>.'[H-(7 jft
/Mrr/ttv.K-/Ki/7S S/W 66Ü. /nuer/k/ng/reaVng vo/gem A.Ö van /4» atrem/Vr /W7. S/W /VV7, 7*6.
Art. 182 hd I Rv
Art. 191 Rv
1. Een ieder is verplicht, daartoe op wettige wijze opgeroepcn, getuigenis a l t e loggen.
2. Van deze verplichting kunnen zieh verschonen:
a. ae erA/g«ioo/ en ae genere« e<A/geno«/''"" * * ' ae jfw«?giM>wr</r/xirfmr «•« <A" »r<K'j;t"rr
jjerfjfis/r^tr<fe/wrWer vaw een </er/wr///t'w. <A* /)/w</- «/UU/JI'ITHWM/C"« »vi« tv« </tr /x/rri/i*» tj^"
va/» AMW ec/f/^jewoo/ o/^ vu/; rfe j?ere^«/reerae /Hjr/nt'r, /o/ </e fHv«/e |»r<««/ i/i^-.v/o/ev». <v« en
am/er /en?// rfe /Mir/i/ /« /ioe</«ni>j/ie/V/ op/ree</f;

b. zij die tot geheimhouding verplicht /ijn uii htxifde van hun ambi, berocp ol'bctrekking omtrent hetgeen hun in die hoedanighcid is tiK-vertrouwd.
3. Het verschoningsrecht komt aan de in het vorige lid onder u genoemdc personen met tiK" in
gedingen betreuende de toepassing van de bepalingcn van Bock I van het Burgerlijk Wetboek,
vervat in de titeis 5 en 9 tot en met 17, of van die vervat in titel 6 voor zover het betreu gedingen tussen echtgenoten o/^ere#/.s/rem/e/wtoer.?. Kvenwel kunnen ouders en kinderen van de
echtgenoten o/"»'«« rfe ^jere^w/reerJe par/we« zieh in gedingen tot echtscheidmg en tot scheiding van tafel en bed, onc/erscAe/aW»///* to/ o/ffAim/i/ig va« Ae/ /fere^w/reera* parfwrjc/ia/i
verschonen.
4. De getuige kan zieh verschonen van het beantwoorden van een hem gesteldc vraag, Indien
hij daardoor of zichzelf of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn
in de tweede of derde graad of zijn echtgenoot of vroegere echtgenoot rwatT.v«7ii'/'aVM/i/* z//«
gere^w/reerrfc purmer o/" vroegere j?t'rej?i.s/reerrfe farmer aan het gevaar van een strafrechtelijke veroordeling ter zake van een misdrijf zou blootstellen.

1 januari 2002
We/ van 6 aeremier 2flO/ to/ nerz/ew/nj? vaw Ae/ proce^recA/ vrw/- /»«r^er/z/Ae roAen. ('n /ie/
Az/ronaer ae tvyre vow prorerfere« //i eers/e
van /0 oecemfter 200/ (S/W 6 2 / /
^rf /6J Äv
/. £en »eaVr, aaar/oe op we///£e wiyre opgeroepen, /.v verp//cn/ xe/
2 Kan aere verp/;<rn//n^ *wnnen z/c/i versc/ranen.
a ae er/i/j?enoo/ en ae vroegere ecn/genoo/ aan we/ ae ^eregu/reerae par/ner en ae
geregu/reerrfe par/ner van een par///', ae Woea*- o / aanvenvan/en van een par/// o/ van ae
ecn/genoo/ o/\'an ae geregM/reera"e par/ner van een par/»/, to/ ae /weeae groaa* /n/?e.?/o/en, een
en anaer /enr/y ae par/// w /roeaam^/iei£r op/reeaV,
A. ziy aie to/ ge/ie/mnoi/oVng verp/zeA/ r//n (/// A<x>/!/e van /run amW, Aeroep o/oe/reWrmg om/ren/ ne/geen nun /'n a/e /roeoa/iignWc/ « toe\'er/roi/W
i. De ge/H/ge tan z/cn verscnonen van /ie/ oean/noora'en van ee« Aem gej/e/ae vraag. /'m//e/i
Ay aaarabor o/z/cnze/X o/een van z/y/i Woea"- o/aanverwan/en /n ae recA/e /(/n o//n ae z/y/yn
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wi o"e / w « f e o/a'era'e graa*/, o/zi/'n ecn/genoo/ o/woegere
Xerexi?/reera*e pa/Yner o/ vroegere xereg/j/reera'e /rarfner aa/i /»e/ gevaar van
van een /nwa>///zoi/ Woote/e//en.

//e/ vcr.»r/fon/n^.vrccn/ Aom/ aan aV /'n ar/;Ac/ 7(55, fweeat //a", onoWr a. genoemae /»ertönen
n/t'/ tot' /n /wweaWtf.Y At'/re/^ntfc at' toepaw/ng van a t Ae/?a//ngen van SoeA: / van nef ßurjjer///* fftvftoe*, vt-rva/ /n a'e //Ve/.v 5. 5a en V for en me/ 20, o/van aVe verva/ in «Ve/ 6 voor zover
At'l /)t'/re/i' />r«ft?</«re.v /«.wen etnl/feno/en o/gerejjwf/'ee/'a'e /jar/ne«. £venn'e/ Awnnen oi/ae«
en A;na«Tefl van t/e ern^enolen o/"van ae xere^i.v/reera'e /Jar/ner* zicn in procea'wrei lof ecnlen /«/ .vr/ie/a'/nx van to/e/ en Aeo", onderjrneic/e'/i/iyit /of o/i/6i/icft'/tg van ne/ geregive«fnonen.
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BIJLAGE B
Overzieht van de wetsartikelen met betrekking tot het civiele verschoningsrecht in continentaal West-Europa"**
BELGlC (Gcrechtelijk Wetboek)"*'
Art. 734sesies. De documenten die worden opgemaakt en de mededclingen die worden gcdaan in de loop van een procedure voor bemiddeling in familic/akcn Aijn vertrouwelijk. Zij
kunnen niet worden aangevoerd in een gerechlelijkc, admimstratievc of arbitrate procedure of
in enige andere procedure voor het oplossen van conflictcn en /.ijn met toelaathaar als bewijs,
zelfs met als buitengerechtelijke bekcntenis. De geheimhoudingsplicht kan siecht;, worden
opgeheven met instemming van de partijen en van de hemiddclaar in laniilie/aken oni onder
meer de rechter in Staat te stellen de berciktc akkoorden te bckrachtigcn.
Bij schending van die geheimhoudingsplicht door een van de partijcn doet de rechter uiispraak
over de eventuele toekenning van schadcvcrgoeding. Vertrouwclijke documented die IIH.II /.ijn
meegedeeld of waarop een partij steunt in stnjd met de geheimhoudingsplicht, worden umbtshalve buiten de debattcn gchouden.
Onverminderd de verplichtmgen die hem bij wet worden opgelegd, mag de bcmiddeluur in
familie/akcn de feiten waarvan hij uit hoofdc van /ijn ambt kennis krijgt, met openhaar muken. HIJ mag door de partijen niet worden opgeroepen als getuige in een burgerrechtehjke of
administrative procedure met betrekking tot de feiten waarvan hij in de loop van een bcmiddeling in familiezaken kennis heeft genomen.
Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de bemiddclaar in familiezaken.
Art. 929. Indien de getuige aanvoert dat hij een wettige reden neeftom te worden ontslagen
van het afleggen van de eed of het getuigenis en indien een van de partijen v ordert dat hij het
zal doen, beslist de rechter over het tussengeschil. Als wettige reden wordt ondcrmcer bcschouwd het beroepsgeheim waarvan de getuige bewaarder is.
De rechter mag geen veroordeling uitspreken dan na het verweer van de getuige en de toelichting van de partijen te hebben gehoord.
Art. 931. Een minderjarige beneden de volle leeftijd van vijftien jaar mag niet onder ede worden gehoord. Zijn verklaringen kunnen enkel als inlichtingen gelden.
Bloedverwanten in nederdalende lijn mögen niet worden gehoord in zaken waarin hun bloedverwanten in opgaande lijn tegengestclde belangen hebben.
Art. 937. De rechter ondervraagt de getuige, hetzij ambtshalve, hctzij op vordering van een
van de partijen, over zijn graad van bloed- of aanverwantschap met de partijen, alsmede over
de feiten die hem persoonlijk betreffen en invloed kunnen hebben op zijn getuigenis. De ondervraging kan met name slaan op de volgende feiten :
1° het persoonlijk belang van de getuige bij de oplossing van het geschil;
2° zijn hoedanigheid van vermoedelijk erfgenaam of van begiftigde van een partij;
3° de overhandiging van getuigschriften of de verklaringen door de getuige afgelcgd betreffende het geding;
4° het contract van vennootschap, van huur van goederen of van werk dat de getuige met een

Ten aanzien van de aan websites ontleende informatie zij opgcmerfct dat deze zijn geraadplcegd in de
maanden april en mei 2004. Bij de venalingen zijn waar mogelijk aanduidingen van rechtcrlijkc instantics
vertaald met "de rechter" om te abstrahieren van de verschillen in rechter I ijkc organisatie tusscn dc vcrschillende landen.
Informatie ontleend aan www.juridat.be. "De portaalsite van de Rechterlijke Macht van BelgiC.
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partij heeft gesloten; zijn hoedanigheid van hierarchische meerdere of mindere van een partij;
5° net geschil dat een getuige met een partij mocht hebben of de veroordeling die tegen hem
mocht zijn gewezen op klacht of op verzoek van die partij.
Art. 944. De beschikkingen gegeven tijdens het getuigenverhoor zijn niet vatbaar voor verzet;
hoger beroep v66r het eindvonnis kan alleen worden ingesteld indien bij die beschikkingen
veroordelingen zijn opgelegd.
Strafwetnoek
Art 458
(ieneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle
andere personen die uit hoolde van hun Staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun
zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlcmentaire onder/oekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat dc wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met
gcvangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geidboete van honderd frank tot vijfhondcrd frank.

DKNKMARKKN (Retuplejclovcn)"**
§ 168. I-Tihvcr har med de i loven fastsatte undtagelser pligt til at afgive forklaring for retten
sum vidnc.
§ 169. I. Tjencstcmarnd eller andre, der handler i offentligt eller denned ligestillet hverv, mä
ikke uden samtykke af vedkommende myndighed afkraeves vidneforklaring om forhold, med
hensyn til hvilke der i det offentliges interesse pähviler dem tavshedspligt. For medlemmer af
Folketinget krx'ves samtykke af tingets formand og vedkommende minister.
2. Nsegtes samtykke, kan retten, säfremt forklaringens afgivelse findes at vaere af afgorende
betydning for sagens udfald, pälxgge vedkommende myndighed over for retten at redegore for
grundene til nxgtelsen.
hinder retten hereHer. at hensynet til hcmmeligholdelse ber vige for hensynet til sagens oplysning, kan den bestemme. at vidneforklaring skal afgives.
Dette ga-lder dog ikke, hvis megtelsen er begründet med hensynet til statens sikkerhed, til dens
forhold til fremmede magter eller med hensynet til tredjemands liv eller helbred.
§ 170. I. Mod dens onske. som har krav pa hemmeligholdelse, mä vidneforklaring ikke afkraeves praister i folkekirken eller andre trossamfund, lasger. forsvarere og advokater om det, som
er kommet til deres kundskab ved udovelsen af deres virksomhed.
2. Retten kan palxgge Ixger og advokater, bortset fra forsvarere i straffesager, at afgive vidneforklaring. n;\r forklaringen anses for at va:re af afgorende betydning for sagens udfald, og
sagens beskaffenhed og dens betydning for vedkommende part eller samfundet findes at berettige til, at forklaring afkrceves.
Sadant palxg kan i borgerlige sager ikke udstrxkkes til, hvad en advokat har erfaret i en retssag. som har v;cret betroet ham til udforelse. eller hvori hans rad har vaeret sogt.
3. Retten kan bestemme, at forklaring ikke skal afgives om forhold, med hensyn til hvilke
vidnet i med for af lovgivningen har tavshedspligt, og hvis hemmeligholdelse har vaesentlig
betydning.
4. Reglemc i stk. 1-3 gslder ogsa for de pagxldende personers medhjaslpere.

' "** Inlbrmatic ontlccnd aan www.retsintb.dk. de site van de Deense overheid voor juridische informal«-
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1 1 7 1 . 1 . En pans naermeste har lkke pligt til at afgive forklanng som vidne.
2. Pligt til at afgive fork I an ng foreligger ej heller, särremt forklaringcn unlages at ville
1) udsxtte vidnet selv for straf eller tab af velfarrd eller
2) udsartte hans naermeste for straf eller tab af velfarrd eller
3) pa lore vidnet selv eller hans naemieste anden vaesentlig skade.
3. I de i stk. I og stk. 2, nr. 2 og 3, naevnte tilfaelde kan retten dog palaeggc vidnet at afgive
fofklanng. nar forklaringen arises for at vaere af afgorende betydning for sagens udfald, og
sagens beskaffenhed og dens bctydning for vedkommende part eller samfundet lindes at berettige dcrtil.
4.1 de i stk. 2, nr. 3, luevnte tilfaelde kan retten endvidere palacgge v idnet ut afgive forklurmg.
safremt vidnet har udfort foranstaltningcr som narvnt i § 754 a, og sagens beskallenhed og
dens betydning for vedkommende part eller samfundet lindes at berettige dertil.
§ 172. 1. Redaktorer og redaktionelle medarbejdere ved et skrill, der er omfattet af § 1. nr. I, i
medieansvarsloven, har ikke pligt til at afgive vidneforklaring om:
1) Hvem der er kilde til en oplysning eller forfatter til en artikel. eller hvem der har optagct el
fotograll eller frembragt en anden billedlig fremstilling. Sker der offentliggorelse. er det en
forudsaetning for vidnefritagelsen, at kilden, forfatteren, fotografen eller frcmstillcrcn ikke er
identificercl i del trykte skrift.
2) llvem et billede forestiller, eller hvem der er genstand for omtale, när de pagxldcnde har
fäet tilsagn om anonymitet. Sker der offentliggorelse gaelder vidnefritagclscn, blot identitctcn
ikke fremgar af teksten.
2. Redaktorer og redaktionelle medarbejdere ved ct radio- eller fjernsynsforetagende. der er
omfattet aft) 1, nr. 2, i medieansvarsloven. har ikke pligt til at afgive vidneforklaring om:
1) Hvem der er kilde til en oplysning eller forfatter til et vxrk, eller hvem der har optaget el
fotografi eller frembragt en anden billedlig fremstilling. Udsendes oplysningen. vaerket m.v. er
det en forudsaetning for vidnefritagelsen, at kilden, forfatteren, fotografen eller fremsiilleren
ikke er identificeret i udsendelsen.
2) Identiteten af medvirkende, som har fäet tilsagn om at medvirke uden at kunne identificeres. Udsendes en optagelse, er det en forudsaetning for vidnefritagelsen, at de pägxldende ikke
er angivet ved navn, og at der er tnjffet rimelige forholdsregler for at skjule identiteten.
3. Vidnefritagelse som naevnl i stk. 1 og 2 gxlder ogsä andre, der i krart af dercs tilknytning til
skriftet eller dets fremstilling eller deres tilknytning til radio- og fjernsynsforetagendet eller til
fremstiHingen af vedkommende udsendelse har fäet kendskab til kildens, forfatterens eller den
medvirkendes identitet.
4. Bestemmelserne i stk. 1 -3 finder tilsvarende anvendelse for de massemedier, der er omfattet
af § I, nr. 3, i medieansvarsloven.
5. Angär sagen en lovovertraedelse, som er af alvorlig karaktcr, og som efter loven kan medf»re straf af faengsel i 4 är eller derover, kan retten dog pälaegge de i stk. 1-4 naevnte personer
vidnephgt, säfremt vidneforslen mä antages at have afgerende betydning for sagens opklaring
og hensynet til opklaringen klart overstiger massemediemes bchov for at kunnc beskyttc dcrcs
kilder.
6. Retten kan ligeledes pälaegge de i stk. 1-4 naevnte personer vidnepligt, hvis sagen angär en
overtraedelse af straffelovens §§ 152-152 c. Dette gaslder dog ikke, hvis det mä antages, at
forfatteren eller kilden har villet afdaekke forhold, hvis olTentliggarelse er af samfundsmacssig
betydning.
§ 173. 1. Retten vejleder, safremt om stand ighedeme giver grund dertil, vidnet om indholdet af
bestemmelserne i §§ 169-172.
2. Afgives forklaring i de i §§ 169-172 naevnte tilfaelde, plser retten, at sarrligt hensyn tages til
vidnet eller den, der har krav pä hemmeligholdelse. Retten kan i dette ajemed bestemme, at
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darene skal lukkes, medens forkiaringen afgives, eller forbyde offentlig gengivelse af forkJaringen.
§ 181. Indcn vidnct afhores, forvisser retten sig om vidnets identitet (...) og om, at intet er til
hinder for vidneforklaringens afgivelse. Retten pälaegger derefter alvorligt vidnet at tale sandhcd og gor vidnet bekendt med strafansvaret for afgivelse af falsk forklaring.
§ 185. Bevisferelse om et vidnes almindelige trovasrdighed mä kun finde sted pä den made og
i den udstrxknmg, som retten bestemmer. Sporgsmäl om, hvorvidt vidnet er under tiltale eller
har vaeret straffet, stilles og besvares skriftligt. Kun retten og parteme gores bekendt med svaret.
(...)
Ate/er/anaie ver/u/iwg

Aee//, a/j?fz/en van ae /« a"e we/ va.v/ge/ega"e K/ßowi/er/Mgen, ae p/icA/ om a/s ge/wige
voor a*e recA/er eew ver/t/aring a//e /

a7e AanaW/1« amto/i)i« o/aaarmee ^/iy^«/e/</? oparacA/.
/nag wief rrWer /f>f.?/emmi>i^ vo« /if/ Ae/roWe« gezag geaSvon^eM worsen /o/ /ie/fl/7egge«va«
«71 ^('////.ijcnvcr^/arm^ me/ At»/r?M/>j£ /«/ Ae/^fe» waoroi'er Ai/ w /ie/ opewftaor
i.v /t' rn'i/x'cn. ^«or /^</pn »'«/I /»c/ fo/^e/Zn^t'/ i.v rfe /of,?lfmm//ijf norf/g »'aw
a« *a« </e rer/i/er. ;>w/iew Ae/ a/7e^gew va/i rfe veriWavoor ae a/7oo/> \'an /ie/ gerfiwg j?eacA/ wora"/ /e ziyw. Ae/
/t'n «verv/aun vaw a*e recA/er zi'rA /e verWaren om/ren/ ae growaen
voor Ae/ r>«/A«/«/ew v«w
tete«»/^
/</.v </c rerA/er A/'ermi v«/i <wr</ee/ i.v f/«/ Ae/ />e/awg vaw geAeimAoMa'iwg Aoor/
At'/ />t-/f*/»jtj »vw </»• f)/>/o.v.viwjf \'an </t' 2<«;A:, aV;n /ta/i A//

Da/ gi'/a"/ «-A/er wie/, /wc/ie/t a*e ow/AoMa"/wg vaw /oes/emmiwg gegrowrf w op Ae/ Ae/ang vaw ae
j/aa/.vvei/i'gAeia'. op ae oe/reWiwgew vaw a"e £/aa/ me/ vreema"e mogewa"Aerfen o/me/ Ae/ oog op
owaVrmaw.v /e»>ew 0/gezowaV»ei(/

/ ÄeAr)i«/ew.v op ver/awgew vaw oVgene. c/i'e aawspraa* Aee/? op geAe/mAoua'ing. mögen pnej/er.v \'<JW </e \-o/Ä.v*er/t o / vaw een awaer ge/oo/ ar«ew, verdeaVgers ew aaS-oca/en me/ geaVongen worc/cw ecn ge/wigenverWaring a//e /eggen over aa/gene wa/ Ai/n /er tennis « getomen in
at" ui'/m'/ewing \'an Ai<n ner/b<jamAeaen.
2. Di> recA/er /t«w ar/sen en aa\wa/en, Ki'/gerona'era' veraerfigerv in 5/ra/&a*en. />eve/en een
ge/i/igenvcr/t/aring ci/'/e /eggen, in roverre «Vie \-fr*/ariwg geoora*ee/a" wora"/ van overu'egenrfe
tV'/e*eni.v wxv at- <i//m>p \'an ae raa* /e ri/n, ew ae aara" \'aw ae raa* en rf/enj oe/e*em'5 voor aV
Z)t7roWen par/// p/'<usori<j/(e geacA/ M-or«// a"e i'erp/icA/ing /o/ Ae/ o/7eggen »-an een verWaring
/e rtrA/vaan/i'gen.
£ew aVrge/i/* * « * ' **"» *'<"'' "• Anrjr«"/i/te raten nie/ «te/reWen /o/ H'a/ a*e aa\-ocaa/ Aee/f
onoVrvonaVn in een recA/.vraaA. a"ie Aem /erftcAar/igiwguera"/oci-er/roMMa"o/M'aarin nyw raaa"
wa.v gevraagrf
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J. Oe recA/er tan Aepo/en du/ j?wn verWaring ;a/
j
#
Aeid. /en aanzien n'ouniw de ^ffu/^ o/> ^ro«</ iun een u/ge/egde eft/ een r
Mdar\'<jn geAeimAoifding van weren/i/<te Ae/eitew« «.
* De /«fen / - i ge/<fen 00* voor de medewerfers twi de /Menwor Aedoe/de perwn«i.
^rr 77/
/. De naas/e om^ev/wj? van een par/i/ Aee// j?een \wp//V/i«>t£ /of Ae/ a/7eggrn \-on een verWaeen verWaring a/"/e /e^jje« />e£/<ja/ evenmi'n,
/> de ge/w/ge re/^ra/ /)/ot»M/e//t*>i uun s/ra/ <>^/>enade///jj; »•«« aVt'n.T M't'fc
2>) z//w naas/e om^e»7wjf ra/ A/oome//ew aan i/ra/ o/'/)enade/i>i^ vaw /rwn w
i> de ge/Mi^e ze//"o/r//>i naor/e om#evi>i£ ra/ A/oottfe//en aa« M-«f«/i/*
3. /w de in //d / ew /id 2. .tn/> 2 e/t i. ^""*"idt' j?t'va//ew *a« de r«7i/fr wA/er de j?e/i//>fe Aeve/en eew verWarm^ a/'/e /eßfe/j. iw roverre dien.? »vr*/arin^ ^earA/ M'«rd/ fe ri/n \wn dfx>r.v/a^{^evende />e/e*em.v voor de a//oo/> von de raa* en de aard van de raa* en di'mr Ae/e*e«M twor
defte/ro**en/Jar/i/ p/~aMori<irie /?eoordee/d word/ di7 ?e recAA-aan/i^eii.
•< /n de 1» /id 2 onder i jjenoemde j?eva//en *an de recA/er 00* de ge/uij;? Ae\t'/en een tvr/t/nr/ng a//e /eggen, in roverre de ge/u/ge een \'ooronderzoe* Aee/i i/iYgevmrd a/.v /«'dfM'/d m art.
75ya''"* en de aard van de raa* en d/en.v /»eleArenw »rwr de fcerroMen /w«// 0/ a.v.vot/al/e #«•oordee/d word/ di7 /e recA/vaardigen.
.4rt /72
/. Äedacreuren en reda(7ioni7i* medeMtrteri i'an een i/i'/jjave. die i".vftegre/M'«»m/er ar/ /, .tuA
/, van de We/ op de A/ed/aoescAerming, 21/11 niel verp/icA/ lol Ae/ a/7eggen van een /;e/MixeiiverWar/ng fce/re^ende:
/^ Degene die in/orman/ w o/.s/e//er van een ar/i'Ae/, o/degene die een /o/o Aee// genomen o/een andere ftee/dendc voor5le///ng Aee/? geprodwreerd ^indi er opcnftaarmaA/ng
p/aa/5, dan 15 voorwaarde »'oor de geft/igenvri/.v/e//ing da/ de in/brmaitf. s/e//er, /o/ograa/ 0 /
producenl me/ in de gedruÄr/e p«A/i'ca/ie 1* geiden/i/iceerd.
2> Jfie een a/oee/d/ng voor.s/e/r, o/degene die ondenverp « van een puA//fa//e, /nd/en
aan de A/ervoor ftedoe/de persoon anonimi/e// « /oegezegd. Kind/ er pi/A//ca/ie p/aa/.v dan
ge/d/ de ge/uigenvri/j/e//iiig 5/erA« Indien de iden/iYeiV nie/ «// de /e/ts/ A/i/£/.
2 Äedac/euren en redac/ione/e medewer/ter.s van een radio- 0/ /e/evimwwroep, die if Aegrepen onder ar/. /. ™fe 2, van de We/ op de A/ediaoe.yrAerming, 21/n nie/ verp/icA/ /o/ Ae/ a//eggen van een ge/uigenverfc/aring /!>e/rej(7ende./> Degene die in/orman/ is o/ma*er van een wer/t, o/degene die een^o/o Aee/? genomen o/een andere 6ee/dende voor5/e//ing Aee// geproduceerd Word/ de in/brma/ie re.vp«/ieve/i/A Ae/ wer* ui/gezonden, dan i.v voorwaarde voor de ge/i/igenvr//.v/e//ing da/ de inA»rman/,
5/e//er, /ö/ograa/of producen/ nie/ in de «i/zending M geiden/i/ireerd.
2> Oe iden/i/ei/ van iemand die Aee// meegewer*/, die de /oereggi/ig Aee// ge*regen Ai/
Ae/ meewer^en da/ Ai/' nie/ geiden/i/iceerd Aan worden. Word/ een opname «i/gezo/iden. dan i5
voomaarde voor de ge/i<igenvri/s/e//ing da/ de Aiervoor oedoe/de per.voon nie/ me/ name
word/ genoemd en da/ dere maa/rege/en Aee/? ge/ro/^en ge5cAi*/ om z(/w iden/i/ei/ /e camou/7eren.
3 Ge/wigemri/'5/e//ingen die zi/n genoemd in /id / en 2 Ae/re^en oo)t anderen, die «// Aoo/de
van Awn Ae/rofafcenAeid Aiy een pi/A/ica/ie o/de reprodi/c/ie daarvan o/Aun Ae/roMenAeid Ai/'
een radio- 0/ /e/evi5ieomroep 0/ Ai/' Ae/ /o/ .?/a/id ilomen van de Ae/re/?ende i/i/zendingen Aet 2 i / n geworden me/ de iden/i/ei/ van een in/brman/. au/ewr o/medewerAende
Bctrcft door de politic ten aanzien van verdenkingen met betrekking tot bepaalde cmstige feiten uilgevoerd onderzoek.
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4. De /»epo//«^« "»<fe W e « 7-J v/'m/e/i overeenfoww/ige toep<u5i>ig op de massam«/;a die
zyn Aejfre^ew ow/er arr /. 5«/> i, vaw o*e We/ op d"e A/e<//'a/>ejcAermi>jg.
5 fle/re// ae zt/u* een vveMover/reaVntf, a7e va« erm//^e aar</ « en die vo/gens de we/ /tan /eirfc'M /«A een xevan/?(?«w.?/ra/" vaw 4 /aar o//neer. dan Aan de rec/tfer ec/i/er de in de Wen /-4
AedWde pe/-.«onen de p//V/tf op/e^fen re ^e/tt/)?e/j. />» zoverre gevreest/ fajn wor</en rfu/ to
a/2ien van </e ^el«/^e van aoor.v/agKevena'e Ae/eAen/i voor t/e op/ie/aen'ng van a"e zaa/t « en
ne/ Ae/an>; van «/jne/c/er/nyf rfaarvan </i//</e/i/A ne/ Ae/an/? van ae massamcrf/a over5///)fr om
naar /n/orman/en re *«nnen Aeitnermen
«5. Z)e rern/er /Itan eveneen.v een £eltt/£p/icn/ op/e^jen aan a"e in a*e /ea"en /-4 ^enoemaV pe«onen, inc/icn </e zaa* Ae/re/i een over/rea'/n/f van a"e arw. 752-/52c van nef M'el6oe/t van Ara/recni /'a/ ^ft'/a"/ etn/er nie/, wwineer /?evree.?(/ mot'/ wora"en aa/ a"e aw/eur o/in/brman/ een
e.v/i't' nee// w/7/en a/i/eiUen, waarvan fa'jten«/maiin£ van maa/.?cnappe/i/Ae oe/eienw w.

/. De rec«/er m/brmeerf ae ^e/M/)?e. in zo verre ae oms/ana';j?nea'en aaar/oe aan/e/'a'ing #even.
/»e/re/^ena'f a*e i'nn»t/</ van ne/ />e/Jaa/a"e ;n ae ar//. 7(59-/72.
2. Wort// /n </c in (/c ar// /rtV-/ 72 xenoemac' ^eva//en een veri/ar/n/j a/^e/ega', aan araü£f ae
rccA/er er ror^ aa/ reAenin^; wora"/ ne/ ^enowaen me/ ne/ A//'zona'ere Ae/an^j van ae ^e/i/ige o/
f/e^fenc </it' aan.v/jraa/t; nee// «p ^enewinoi/a'/njij. De recn/er ^an /n aa/ opzic/i/ Aepa/en aa/ a"e
(/ei/ri'n H-ort/en £t\v/o/i'/i /ITM'/// r/c vt'rA/ar//i^ Hora"/ a/#e/ej?a', o/</e openftare ver.spre/a'ing van
ae
/(r/.

/«/

FooroW </f ^ff/w/X't' H'oraV >»en«fW ver#ewM/ aV rern/er j/rn van a'/ew /V/en/i/e// ^..,/ en van ne/
Aar/cjun van t-i'e/i/Mt'/i' Ae/t'/.ve/en voor ne/ <j/7ejQ<en van een ^e/i/i'genverA/arin^. De recn/er
t'erm«Kin/ </f x't'/Mi^'i' a"aa/7ia </t> H'aar/ieiV/ /e ze^j?en en maa*/ new oe*ent/ me/ a"e s/ra/recn/e/i/*e ^t-vo/>;en van /it'/ a//f>y;en van een va/se ver/fc/aring.

/>e/re/7ena'e a"e a/^emene ^e/oo/waart/i^neiV/ van een ge/w/'ge *an i/ern/5 p/aaM
«p </t' M'i/re en in a*e mule a/.v a"e rec/i/er />epaa//. Trafen q/rfe ge/Mi^e in .vtoaf \'an />ei.v ^'tw/e/r/ o/ .v/ra/r«7i/t'/i/A « irroora't'e/a'. MW<A?n *fnri//e/i/A: ^es/e/a' en frean/woor</. //e/ an/woor</ word"/ a//een aan a"e recA/er en par/i/en Aefcem/gemaa*/.

Dl!ITSLANI)(Zivilpro/cssordnune)"'°
§ 376 Vernehmung bei Amtsverschwiegenheit
(1) l-'Ur die Vernehmung von Richtern, Beamten und anderen Personen des öffentlichen
Dienstes als Zeugen über Umstände, auf die sich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht, und für die Genehmigung zur Aussage gelten die besonderen beamtenrechtlichen Vorschriften.
(2) Für die Mitglieder des Bundestages, eines Landtages, der Bundes- oder einer Landesregierung sowie für die Angestellten einer Fraktion des Bundestages oder eines Landtages gelten
die für sie maßgebenden besonderen Vorschriften.
(3) l-inc Genehmigung in den Fällen der Absätze 1, 2 ist durch das Prozeßgericht einzuholen
und dem Zeugen bekanntzumachen.

'"* Intbrmatie ontleend aan hundcsrecht.juris.de. de site van het Ministcric van Justitie van de BondsrepuMiek Duitsland.
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(4) Der Bundespräsident kann das Zeugnis verweigern, wenn die Ablegung des Zeugnisses
dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde.
(5) Diese Vorschriften gelten auch, wenn die vorgenannten Personen nicht mehr im öffentlichen Dienst oder Angestellte einer Fraktion sind oder ihre Mandate beendet sind, soweit es
sich um Tatsachen handelt, die sich während ihrer Dienst-. Besch&ftigungs- oder Mandats/eit
ereignet haben oder ihnen während ihrer Dienst-, Beschäftigungs- oder Mandats/eit zur
Kenntnis gelangt sind.
§ 383 Zeugnisvcnveigcrung aus persAolichen Gründen
1I) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt:
1. der Verlobte einer Partei;
2. der Khegatte einer Partei, auch wenn die Hhe nicht mehr besteht;
2a. der Lebenspartner einer Partei, auch wenn die Lebenspartnerschart nicht mehr besteht;
3. diejenigen, die mit einer Partei in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten (irad verschwägert sind oder waren;
4. Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei der Ausübung der Seelsorge anvertraut
ist;
5. Personen, die bei der Vorbereitung. Herstellung oder Verbreitung von periodischen Druckwerken oder Rundtunksendungen berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben, Über die
Person des Verfassers, Einsenders oder Gewährsmanns von Beiträgen und Unterlagen sowie
Ober die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen, soweit es sich um
Beiträge. Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil handelt;
6. Personen, denen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes Tatsachen anvertraut sind, deren
Geheimhaltung durch ihre Natur oder durch gesetzliche Vorschrift geboten ist, in betreff der
Tatsachen, aufweiche die Verpflichtung zur Verschwiegenheit sich bezieht.
(2) Die unter Nummern 1 bis 3 bezeichneten Personen sind vor der Vernehmung über ihr
Recht zur Verweigerung des Zeugnisses zu belehren.
(3) Die Vernehmung der unter Nummern 4 bis 6 bezeichneten Personen ist. auch wenn das
Zeugnis nicht verweigert wird, auf Tatsachen nicht zu richten, in Ansehung welcher erhellt,
daß ohne Verletzung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit ein Zeugnis nicht abgelegt werden kann.
§ 384 Zeugnis Verweigerung aus sachlichen Gründen
Das Zeugnis kann verweigert werden:
1. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder einer Person, zu der er in einem der im
§ 383 Nr. I bis 3 bezeichneten Verhältnisse steht, einen unmittelbaren vermögensrechtlichen
Schaden verursachen würde;
2. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder einem seiner im § 383 Nr. I bis 3 bezeichneten Angehörigen zur Unehre gereichen oder die Gefahr zuziehen würde, wegen einer
Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden;
3. über Fragen, die der Zeuge nicht würde beantworten können, ohne ein Kunst- oder Gewerbegeheimnis zu offenbaren.
§ 385 Ausnahmen vom Zeugnisverweigerungsrecht
(1) In den Fällen des § 383 Nr. I bis 3 und des <j 384 Nr. I darf der Zeuge das Zeugnis nicht
verweigern:
1. über die Errichtung und den Inhalt eines Rechtsgeschäfts, bei dessen F.rrichtung er als Zeuge
zugezogen war;
2. über Geburten, Verheiratungen oder Sterbefälle von Familienmitgliedern;
3. über Tatsachen, welche die durch das Familienverhältnis bedingten Vermögensangelegenheiten betreffen;
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4. über die auf das streitige Rechtsverhältnis sich beziehenden Handlungen, die von ihm selbst
als Rechtsvorgänger oder Vertreter einer Partei vorgenommen sein sollen.
(2) Die im § 383 Nr. 4, 6 bezeichneten Personen dürfen das Zeugnis nicht verweigern, wenn
sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind.
| 386 Erklärung der Zeugnisverweigerung
(1) Der Zeuge, der das Zeugnis verweigert, hat vor dem zu seiner Vernehmung bestimmten
Termin schriftlich oder zum Protokoll der Geschäftsstelle oder in diesem Termin die Tatsachen, auf die er die Weigerung gründet, anzugeben und glaubhaft zu machen.
(2) Zur Glaubhaftmachung genügt in den Fällen des § 383 Nr. 4, 6 die mit Berufung auf einen
geleisteten Diensteid abgegebene Versicherung.
(3) Hat der Zeuge seine Weigerung schriftlich oder zum Protokoll der Geschäftsstelle erklärt,
so ist er nicht verpflichtet, in dem zu seiner Vernehmung bestimmten Termin zu erscheinen.
(4) Von dem Eingang einer Erklärung des Zeugen oder von der Aufnahme einer solchen zum
Protokoll hat die Geschäftsstelle die Parteien /u benachrichtigen.
§ 387 Zwischenstreit über Zeugnisverweigerung
(1) Über die Kechtmäßigkeit der Weigerung wird von dem Prozeßgericht nach Anhörung der
Parteien entschieden.
(2) Der Zeuge ist nicht verpflichtet, sich durch einen Anwalt vertreten zu lassen.
(3) Ciegcn das Zwischenurteil findet sofortige Beschwerde statt.
§ 388 Zwischenstreit über schriftliche Zeugnisverweigerung
Hut der Zeuge .seine Weigerung schriftlich oder zum Protokoll der Geschäftsstelle erklärt und
ist er in dem Tennin nicht erschienen, so hat auf Grund seiner Erklärungen ein Mitglied des
Prozeßgerichts Bericht zu erstatten.
§ 389 Zeugnisverweigerung vor beauftragtem oder ersuchtem Richter
(1) Hriblgl die Weigerung vor einem beauftragten oder ersuchten Richter, so sind die Erklärungen des Zeugen, wenn sie nicht schriftlich oder zum Protokoll der Geschäftsstelle abgegeben sind, nebst den Erklärungen der Parteien in das Protokoll aufzunehmen.
(2) Zur mündlichen Verhandlung vor dem Prozeßgerieht werden der Zeuge und die Parteien
von Amts wegen geladen.
(3) Auf Grund der von dem Zeugen und den Parteien abgegebenen Erklärungen hat ein Mitglied des Pro/.eßgeriehts Bericht zu erstatten. Nach dem Vortrag des Berichterstatters können
der Zeuge und die Parteien zur Begründung ihrer Anträge das Wort nehmen: neue Tatsachen
oder Beweismittel dürfen nicht geltend gemacht werden.
§ 390 Folgen der Zougnisverweigerung
(1) Wird das Zeugnis oder die Eidesleistung ohne Angabe eines Grundes oder aus einem
rechtskräftig für unerheblich erklärten Grund verweigert, so werden dem Zeugen, ohne daß es
eines Antrages bedarf, die durch die Weigerung verursachten Kosten auferlegt. Zugleich wird
gegen ihn ein Ordnungsgeld und für den Fall, daß dieses nicht beigetrieben werden kann. Ordnungshaft festgesetzt.
(2) Im Falle wiederholter Weigerung ist auf Antrag zur Erzwingung des Zeugnisses die Haft
anzuordnen, jedoch nicht über den Zeitpunkt der Beendigung des Prozesses in dem Rechtszug
hinaus. Die Vorschriften über die Haft im Zwangsvollstreckungsverfahren gelten entsprechend.
Gegen die Beschlüsse findet die sofortige Beschwerde statt.
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§ 395 Wahrheitsermahnuiig; Vernehmung zur Person
(1) Vor der Vernehmung wird der /.euge /ur Wahrheit ermahnt und daraufhingewiesen, daß
er in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen unter Umständen seine Aussage m beeidigen habe.
(2) Die Vernehmung beginnt damit, daß der Zeuge über Vornamen und Zunamen, Alter, Stand
oder Gewerbe und Wohnort betragt wird. Frforderlichenfalls sind ihm Fragen über solche
Umstände, die seine Glaubwürdigkeit in der vorliegenden Sache betreffen, insbesondere über
seine Beziehungen zu den Parteien vorzulegen.
§ 397 Fragerecht der Parteien
(...)
(3) Zweifel über die Zulässigkeit einer Frage entscheidet das Gericht.
FINLAND (Oikeudenkäymiskaari (4/1734))'"'
Todislajat
18 §
Jokaista muuta paitsi jutun asianosaista voidaan kuulustella todistajana. Rikosasiassa ei saa
kuulustella todistajana asianomistajaa silloinkaan, kun hän ei käytä puhevaltaa, eikB riitaasiassa sitä, jonka hyväksi tai jota vastaan asiassa annettava tuomio tulee voimaan. nun kuin se
olisi annettu oikeudenkäynnissä. jossa hän on ollut asianosaisena.
Rikosasiassa ei saa kuulustella todistajana sitä:
1) jota on syytetty samasta teosta tai teosta, jolla on väliton yhteys siihen lekoon, jota syyte
koskee;
2) jolle on annettu rangaistusmääräys tai rikesakko I kohdassa tarkoitetusta teosta; eikä
3) jonka teko esitutkintalain 43 §:n I momentin 2 kohdan nojalla on päätetty jättää saattamatta
syyttäjän harkittavaksi taikka jonka teosta syyttäjä on päättänyt jättää oikeudcnkäynnistä rikosasioissa annetun lain I luvun 7 tai 8 §:n tai muun vastaavan lainkohdan nojalla syyttcen
nostamatta.
Jos I tai 2 momentissa tarkoitettua, joka ei ole jutun asianosainen, halutaan kuulla tuomioistuimessa, sovelletaan kutsun, poissaolon ja kuulustelun osalta soveltuvin osin niitä säännoksiä, jotka ovat voimassa asianosaisen osalta. Oikeudesta saada korvausta tuomioistuimeen
saapumisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä todistajasta säädetään.
19 §
Jos tuomari nimetään todistajaksi, harkitkoon hän tuomarinvalallaan, tietääko hän jotakin asiaan vaikuttavaa. Jos hän havaitsec nun olevan, kuulusteltakoon häntä todistajana. Jos virallinen syyttäjä nimetään todistamaan, harkitkoon oikeus, onko se totuuden ilmisaamiseksi
tarpeen, ja luopukoon hän silloin asiasta.
20 §
Todistaja ei saa kieltäytyä todistamasta. Vastoin tahtoansa älköön kuitenkaan todistamaan
vaadittako:
1) sitä, joka on tai on ollut avioliitossa tahi on kihloissa jommankumman asianosaisen kanssa
2) sitä, joka on asianosaisen suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen tahi
joka on tai on ollut naimisissa asianosaiseen sanotunlaisessa sukulaisuussuhtecssa olevan henkilön kanssa; eikä
"" Informatie ontleend aan www.finlex.fi, de site van net Finse Ministcrie van Justitie, waar ook de F,tvgelse vertaling van de belangrijkste Finse wetten is te vinden. Hier is de nummering aangehouden zoals
<tie op de site is te vinden; in feite gaat net om een nummering binnen het desbeUeffende hoofdstuk.
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3) asianosaisen sisaruksia tai näiden aviopuolisoita tahi asianosaisen onovanhempia tai ottolapsia.
2« §
Henkilöä, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta tai jonka henkinen toiminta on häiriintynyt, voidaan
kuulla todistajana tai todistelutarkoituksessa, jos tuomioistuin harkitsee tämän soveliaaksi ja
jos:
1) henkilokohtaisella kuulemisella on asian selvittämiseksi keskeinen merkitys; ja
2) kuulcmincn ci todcnnäköiscsti aiheuta henkiltflle sellaista kärsimystä tai tnuuta haittaa, joka
voi vahingoittaa häntä tai hänen kehitystään.
Tuomioistuimen on tarvittaessa määrättävä kuultavalle tukihenkilö, josta on voimassa, mitä
asianomistajallc määrättävästä tukihcnkilöstä säädetään oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvussa.
Kuultavan kuulustelcc tuomioistuin, jollei se katso olevan erityistä aihetta uskoa kuulustelemista asianosaisten tehtäväksi siten kuin 33 (j:ssä säädetään. Asianosaisille on varattava tilaisuus csitliiil kysymyksiä kuultavalle tuomioistuimen välityksellä tai, jos tuomioistuin katsoo
sen soveliaaksi, suoraan kuultavalle. kuuleminen voi tapahtua tarvittaessa muussa tilassa kuin
tuomioistuimen istuntosalissa.
22 §
Tasavallan presidenttiä älkoön kutsuttako todistajaksi.
23 8
Todistaa ei sau:
1) virkamies (uhi julkista tehtävää tai asiaa toimittamaan valittu tai määrätty siitä, mitä hänen
tässä toimessaan on salassa pidettävä;
2) kukaun siitä, mikä vultakunnan turvallisuuden tähden tai sen oikeuksien tahi etujen suojelemiseksi on vicraalta valtiolta pidettävä salassa;
3) lääkiln, upteekkari tai kätilo tahi heidän apulaisensa siitä, mitä he asemansa perusteella ovat
saaneel tietää ja mitä asian laadun vuoksi on salassa pidettävä, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on süädetty, todistamiseen suostu;
4) asiamies tai oikeudenkäyntiavustaja siitä, mitä päämies on handle asian ajamista varten
uskonut. ellei päämies todistamiseen suostu.
l'apin vaitiolovelvollisuudesta on erikseen säädetty.
lidellii I motnentin 3 ja 4 kohdassa olevien säünnösten estämättä voidaan muu niissä tarkoitettu henkili) paitsi syytetyn oikeudenkäyntiavustaja velvoittaa todistamaan asiassa, jossa virallinen syyttäjä ajaa syytcttä rikoksesta, mistä saattaa seurata vankeutta kuusi vuotta tai ankarampi
rangaistus. taikku sanotunlaisen rikoksen yritykscstä tai osallisuudesta siihen.
Mitä I inonieutin I, 3 ja 4 kohdassa on sanottu, noudatettakoon, vaikkei todistaja enää ole
siinä asemassa, jossa hän on saanut tiedon todistettavasta seikasta.
24 §
Todistaja saa kieltäytyä kertoma.sta seikkaa tai vastaamasta kysymykseen. jos hän ei voisi sitä
tehdä saattamatta syytteen vaaraan itseaän tai toisia, joka on häneen sellaisessa suhteessa, kuin
20 ij>s;\ oii sanottu. Totlistaja saa nun ikäiin kieltäytyä antamasta lausumaa, jolla liike- tai
amiii.iHis.il.nsuus tulisi ilmaistuksi, jollcivät erittäin tärkeät syyt vaadi, että todistajaa kuulustellaan mistä.
Sananvapauden käyttämisestä joukko\ iestinnässä annetussa laissa tarkoitettu yleisön saataville
toimitetun \iestin laatija taikka julkaisija tai ohjelmatoiminnan haijoittaja saa kieltäytyä
vastaamasla kysymykseen, kuka on antanut viestin perusteena olevat tiedot, samoin kuin kysymykseen, johon ei voi vastata paljastamatta tietojen antajaa. Sama oikeus on sillä, joka on
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saanut tiedon edellä mainituista seikoista ollessaan asianomaiscn viestin laatijan taikka julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan palveluks.
Edellä 2 momenussa maininu henkilö saa kieltäytyä vastaamasta myös kysymyksecn, kuka on
laatinut yleisön saatavillc toimitetun viestin. samoin kuin kysymykseen. johon ei voi vastaia
paljastamatta viestin laatijan henkilollisyyttä.
Milloin 2 tai 3 momenussa tarkoitettu asia koskee nkosta. mistfl saatUa seurata vankcutta
kuusi vuotta tai ankarampi rangaistus. taikka sanotunlaisen rikoksen yritystä tai osallisuutta
snhen. taikka tietoa. joka on annetiu vastoin sellaista salassapitovelvollisuutta, jonka rikkomisesta on enkseen säädetty rangaistus. voidaan sanotussa moment issa maimttu henkilo kuitcnkin velvoittaa vastaamaan sunä tarkoitettuun kysymykseen.
25 §
Joka kieltäytyy todistamasta tai vastaamasta johonkin kysymykseen. mainitkoon samalla kieltaytymisensä perusteen ja tukekoon sitä todennäköism syin.
27 §
Oikeudella on valta mäarätä. että todistajana kuulusteltavan on. palauttaakseen mieleensi
kuulusteltavina olevat seikat. ennen saapumisiaan todistamaan (arkastettava hancn saatavinaan
olevia tilikirjoja, muistiinpanoja tai muita asiakirjoja tahi katsastettava paikka tai esincttn, mikali sc on mahdolhsta tuottamatta todistajalle huomattavaa hnittau.
28 §
Sitten kuin todistaja on kutsuttu esiin. kysyknAn oikcuden puheenjohtaja ttHJistajalta hnnen
nimensä, ikänsä, toimensaja asuinpaikkansa scka ticduslelkoon myos, milloin aihctta on. scllaisia seikkoja, jotka lain mukaan estävät tekemästä todistajanvalaa taikka oikeuttavat tai vclvoittavat todistajan kieltüytymään todistamasta. nun myos scllaista. mikü voi vaikuttua
todistajan uskottavuuteen; ja tchtäkoön kaikesta täsld merkintä pöytäkirjaan.
Kun todistaja on oikeutettu kieltäytymään todistamasta tai vastaamasta johonkin kysymykseen.
tulee puheenjohtajan ilmoittaa se todistajalle ja samalla muistuttaa, ctt.1 todistaja. jollci hän
tahdo käyttää hyväkseen tätä etua, on saman seuraamuksen uhalla kuin muukin todistaja velvollinen puhumaan totta ja sanomaan, mitä hän asiasta tietää.
33 §
(...)
Kysymyksiä, jotka sisältönsä, muotonsa tai esittämistapansa puolesta johtavat määrStynlaiseen
vastaukseen. ei saa tehdä muussa kuin 2 ja 3 momcntissa tarkoitetussa kuulustelussa silloin,
kun pyritään selvittämään sitä, missä määrin todistajan kertomus vastaa todellista tapahtumien
kulkua. Tuomioistuimen tulee evätä ilmcisesti asiaan kuulumattomat taikka eksyttävät tai
muuten sopimattomat kysymykset.

^/^ /<wvowe Aw/ a /rariy to /Ae rase may fee Aearrf a.f a tv/Ywew. /« a cr/m/'/ia/ rafft /A
parfv sAa// no/ fte Zieart/a.? a w/Vne5.? evew i/"Ae/iA* a b « no/ exerewe Aw/Acr /"/^/»/ to
or o / w r v . i/i a c/v/7 c a s e a person .5/10// «o/ fte Aeara' Ü.? O H»i7/?ej5 //"fAe eve/i/ua/yua>fmf«/
»v/7/ Ae to A/s/Aer Ae«e/?/ or </e/rimft>ir a5 //Ae/sAe were o/jar/v.
(2> /w a cr/>n/>ia/ case. /Ae yb//ov»7/ig sAa// no/ te A^arrf af H'j/ne.Me*.f/> a /jerso/7 H-AO Aas oeen aecu-sea* o//Ae .tarne ac/ or o / a n ac/ //wmeaVa/e/v conwec/ea* to /Ae ac/ to H'A/CA /Ae cAarge/>er/a/>w,

383

VERSCHONINGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIVIELE ZAKEN

/2j a person »vAo Aas Aeen g/'ven a Ji/ffimarc/i/ie or a sum/wary/wia//feeyb
/Ae or/ re^rreJ to iw suft/Jora^rapA ^/>, or
fi,/ a /»ersow »vAose ac/ Aas «of Aeen •SMO/m7/ed'y£>r /jroseci/ft'ort Ay v/r/i/e
4JfW2> o//Ae Oi'm/'/ia/ /nvesr/ga/zo/w /<c/ or vvAoie ^rosec«///ort Aas tee«
Wr/Me o/cAa/>rer /, .sec7/ow 7 or Ä o//Ae Cri/nma/ Procedure ,4c/ or a s/mi/ar provision e/sewAere //i /Ae /aw.
fj> (/"a persow re/erred /o w para/?rapA f/J or ^ AM/ «or a ^arry /o /Ae case is /o Ae Aeara" /n
cour/, /Ae /VOV/J/'O/M o« ;Ae /'/iv//a/i'on, aAjewce and Aear/'/ig o / a parry app/y. /« so^ar as ap/o rAa/persow. 7"Ae prov«/'o/w o« /Ae r/gAf o/a w/nesi /o compe/wa//'owybr appearJ/i *«yi«r as tipprtiprw/t', /o /Aa/persow.

^ a yWge u c«//e</ at a w/7w«s, Ae/tAe sAa// co/is/'a'er u/i</er Aw oa/A a5 a yut^fe wAe/Aer
A«/sAe Anow.s .so/wc/A/w^ /Aa/ « re/evaw/ //» /Ae case. //" Ae/sAe yi/iai /AH /O 6e JO. Ae may fee
Aear<V av a w/7ne.v.v //^ /Ae PMA/IC prosern/or « ca//ea" as a w/frie&s. /Ae coi/r/ iAa// com/a'er
wAe/Aer /A« « necwiary /o «/«cover /Ae /rM/A, a/K/ AeAAe .sAa/7 /Aen w//AaVaw ^-offi /Ae case.
Sec//«/» 20

>4 per.vow jrAa// «o/ re/M.se /o /e*///y. //owewer, /Ae /bZ/ow/w^» «eea" wo/ /ei///y agai'w/ /Ae;r H>/7/:
^/> a /»er.vww wAo /'.v or Aa.s Aee« warr/W or « en^agec/ /o one o//Ae par/zei,
^2> a per.vo« ivA« /.v a <//>«•/ avcem/an/ or (/e.vct'wc/aw/ o/a par/y or H»AO is or Aas oeew /warned
/o a per.vo/j r<'/(//«V /« u par/y /w .vai</ mawncr, a/w/
^i> /Ac .v/7>//Vi^.v or /Ae .spowje* o//Ae 5/'4//>ij?5 o / a par/y or /Ae aa"op/ive pare«/* or
(•A/7(/rt7i o/'a

(/'/Ae per.vo« ca//e(/ as a tvi/ne» Aas «o/ a//a/«erf ////ee« >>ear5 o/age. « me«/a//y /// or
A' ri'/arr/ea", or Ais/Aer we«/a/ <-apac/7;e.s Aav'f o/Aerw«e 6eew /mpairet/. /Ae COM« SAU//.
'/tj^ ;'n/« <om7ai'r<//ioH /At'/<«7.v, a.v.ses.s wAe/Aer or «o/ AesAe may Ae Aeara*as a w/7«eis.
/'Af .vamc ap/>//V.v ///Aepervon caWea'c« a H'i7/te55 « AWM^prosecM/eo"or //AeAAe Aas ieen
/o pi/«isAmew/ /or aw «/^ncv re/erreJ /o ;'w cAap/er /7, sec//on /(/A /^2A 2. if/>,
o//Ae Pena/ Code.

Secrto« 22
2i
(/> a PMW/'C O/T*'"'"/ <"• <* person e/ec/ed or appo/nW /o a pi/W/c/i/nc/iow or (/M/>-, JW

rttspt'c/ o/u'Aa/ AeAAe is /HJ«W</ /O *eep iecre/1« /Ais /MWC//OW;
^2) aw»'/HT.««/I. ;w r « p « 7 o/nAa/ is /o fte *ep/ .secre/ ^-om a/bre/gw s/a/e /or reasons
o/'wa//owa/ .secwrz/v or /At- pro/«7/0/1 o/7Ac r/^jA/5 or /w/erestt o//Ae 5/a/e,
(J> a pAy.viV/aw. pAarmac«/ or m/oSii/c or /Ae os5is/aw/ O/SMCA a persow. in respec/
p/H'Aa/ /At'»' Aa»'f /earweo" 1/1 /Ae prac//cc o//Ae/r prq/eis/on awo' »Aa/ is /o Ae *ep/
jecre/ AecaM.se ()/ /Af wa/«re 0/ /Ae ma//er. ww/eiw /Ae person /or H'Aose Aene/// /Ae
aWy o/cow//dt'n/;a///v Aa.v Aeew proi'irttv/cowsew/s /o SMCA /es//mony,
(•/> an a//owcr or coi«ivW. in respec/ o/HAa/ /Ae c//ew/ Aas cw/rMS/ed /0 A/m/Aer /or
/Ae pi<rsMi7 (>/'/Ae case, MW/VSS /Ae c/iew/ cowsew/s /o SMCA /es/iffion>'.
f2) S^wra/e/irovi.viom <J/>p/v /o a pries/ s t/u/v o/c-ow/idew/ia/i/v
^i> AtofM'i/A.v/an<//nx /Ae pro»'w/on.s iw parajfrapA (7^.?; awt/ ^/>^> aooi'e. a person re/erre<//o
/Aerem, «-.vccy»/ /A<- ('««mW o/'/Ac </c/»Wan/, mm Ae on/eret/ /o /es/ijS' in /Ae cose i//Ae pMft//c
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Aas ArowgA/ a dwrjje /far an o#ence /wmsAciMe Aw /»v'm<»«mf/i/ybr six years or
e, or/or a« a//empr o / o r par/ic/pa/ion in sucA an o/^ent-e. f 6 2 2 /i*7^>
M rAe provisions in/>aro^r<^pn //)//>. //>/J^ «n</ (/>(•#) <VV'/v even i/7Ae Hi'/ne» « no toffgn*
in /Ae /NM«V/on in wAicA Ae sAe /•ece;»'ec/ ;n/brmaf;on on /ne U5«e on wnicn eviaVfic« it rrauirea'.
Ser/ion 24
M .4 H'lYnesi mav re/i«e to r r m j / a /Sir/ or anjw«- a a«e.s/;or» i/" Ae/sAe «anno/ <AJ « J H't/noMf
inrr/m/no/in^ Aimse//'A«'rse//'or a person wAo is re/of«/ to Aim-«er in /Ae manner r^rrrerf ft»
in sei7ion 2Ü. /« ut/t/ifiow. ti Hi/new maw re/use /o ^iv* u jfti/fmfn/ HTIK/I HIIUWrevwa/a ftittin « s or prq/fesjiona/ *ecre/ un/eu very /m/wr/unf reasons re^Mire /n«/ /ne wi/n«'.t5 fce near«/
/Aereon
ß ) 7 V p«o/isner. eoVtor-in-cn/e/ /inant-injf /»wW«ner or maj/er prin/er o / a /wioaVca/ mav
to answer a <7ue5ft'0n on rne /V/t'n/in- o/fAe awiAor «/ «w «rric/e or mj/ic«- <«<r/>f«//<»r
or f/»e sowrce o / / / i e in/örma/ion I//X)/I H'/i/'cn /«<• ar/i<7e or noiic«' WM /xueol as
as a <7ue:s//on wnirn fannof />e ansn-erea" wir/iou/ /at'nr//»in>r /ne ai///ior or /«<• .voi/ri't' «/
ine in/brma/ion Tne samt' a/ip/ie5. in JO /ar as a/>/jro/)na/f. to fne au//ior o/ an urf/c/c or n<>/ice acce/Jfe<y /far />U/)/K ü/ion ana* fo a />erson w/io «as /x?en in/orme</ o/'ci./iirf men/ionerf a/wve
wniVe in /ne emp/o>mem o/7ne />«W/5«er, et/i/oria/ .v/a// or />r/>ii/>i^ «OMSC
^i> //"/ne rase invo/vej i/i/iwma/um c-on/ainea* in a /;uA/t(7t' /troac/rajt/ pro^wmmf, at re/erre</
to in /ne ÄroaaVar/in^ Liaoi/irv /<c/ f2/V /V7/>. /neprovuions o//wra>;ra/>n f2y a/>/>/r <«rresponrfinj?/v to /«e res/wm/We projframme editor. o/«er />er.son.T in /«e j m w «/ /««• ftr»««/cas/er as HW/ as /«e a«/«or o / /ne inA»rma/ion 7"««' .same a/y/ie.v /r> /Ae re.s/>on.fiMe
programme eo'itor ana" o/Aer persons in /Ae jervice o / a par/y enj;axt'</ in a<7»Vi/>' re/errea* to in
a programme /Au5
^ ffAen /Ae case re/erred" to in para^frapA ^ or ^i> concerns an o#enre pun«AaA/e Av imprison/nen/yör .six wears or more, or to /Ae a//emp/ o / o r par/ic;pa/ion in ,v//cA aw o/ftwe, or
in/örma/ion /Aa/ Aas oeen ^fiven in wio/a/ion o / a t/«/w o/secrecy. .swA/'ec/ to pwni.vAmen/ w/iat'r
a separa/e provuion, /Ae person re/errea" to in ia/t/puraya^A maw wone/Ae/ess Ae oraVrea* to
answer /Ae awes/ion.
Sec/ion 25
.4 person wAo r e u s e s /o /es//)y or to answer a aues/ion sAa//, a/ /Ae same /ime, men/ion /Ae
i/nosyfar /Ae re/i/sa/ an</ sAow a p/ausio/e reason ybr i/.
5ec/ion27
TAe cour/ maw ora"er /Aa/, Ae/bre arriving in coi/r/ to /es/»/w. a wi/ness i.s to examine
memoranaa or o/Aer a*oc«men/s /Aa/ are avai/aA/e to Aim/Aer or examine p/aces or oAy'e
/Ais is possiA/e wi/Ao«/ MrtdW inconvenience, so as to re^esA Ais/Aer memory o / /Ae circi/ms/ances on wAicA evidence is reauireo".
Sec/ion 2S
(^/V Once /Ae wi/ness Aas Aeen ca//ea" in. /Ae cAairperson o / /Ae cowr/ sAa// as/t /Ae tvi/nexf
Ais/Aer name. age. occupa/ion ano'p/ace o/residence, ana* Ae/sAe sAa//, .sAoa/a* /Aere Ae reason, a/so inottire into s«cA/ac/s /Aa/. unaer /aw, migA/preven/ /Ae /a*ing o//Ae oa/A as a w//ness or /Aa/ woii/a" en/i//e or oA/ige /Ae wi/ness to re/kse to /es/i^. ana* into /Aa/ wAicA migA/
a/Jec/ /Ae creoVAi/i/y o//Ae wi/ness, a// /Ais sAa// Ae nc/ed' in /Ae recoras.
^2> //"/Ae wi/ness is en//7/et/ to re^/se to /es/i^ or to re/itte to answer a a«/es/ion, /Ae cAairperson sAa// no///w /Ae wi/ness o//Ais ana" a/ /Ae same /ime remina" Aim/Aer /Aa/ //Ae/sAe oV>e.s «o/
H»isA to maAe use o / /Ais aaVan/age Ae/sAe sAa//, in /Ae same way as any o/Aer wi/ness ana*

385

VERSCHONINGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIVIELE ZAKEN

w/it/er /Ac /Area/ o/' /Ae .same 5a7jc/jo/i, Ae o6%e</ /o 5/reait /Ac /rw/A ana" revea/ wAa/ Ae/sAe
AMOMV a/wu/ /Ae maHer

Sec/Jon i i
f5> £>//e.v//wM /Aa/ rnvm/j /o /Ae/r woraV/jg, /brm or manner /e<w/ to a rep/y o^a
i .»«*•/ .vAa// no/ Ae a/Zowea", excep/ w aue5//om>ig re/errea" /o iw
) awa" ^ y b r rAepi/rpoje o/aicer/a/n/'/ij? /Ae corres/jonatnce o /
/Ae /«5/i'm»/iv a«a* rAe frue .v/a/e o/'a/^wr.?. 7"Ae courr sAa// a*ua//oH> ma/iZ/esr/v

FKANKRI.IK (Nouveau Code de Procedure Civile)'"*
Article 205
Chacun pcut t'tre cntendu comme tetnoin, ä l'exception des personnes qui sont frapp^es d'une
incapacity de tt'moigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent temoigner peuvent cependant etre entendues dans les memes
conditions, mais sans prcstation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais etre
cntendus sur les grief's invoques par les öpoux ä I'appui d'une demande en divorce ou en separation de corps.
Article 206
list tenu ile deposer quiconque en est legalement requis. Peuvent etre dispensees de d^poser les
personnes qui justifient d'un motif legitime. Peuvent s'y refuser les parents ou allies en ligne
dircetc de 1'une des parties ou son conjoint, meme divorcö.
Article 210
Les lemoins declarent leurs nom, prtnoms, date et lieu de naissance, demeure et profession
ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parents ou d'alliance avec les parties, de subordination ä leur
egnrd, dc collaboration ou de communautc d'intcrets avec elles.
Article 214
(...) l.c juge pose, s'il I'estime necessaire, les questions que les parties lui soumettent apres
I'interrogation du temoin.
Code
Article 226-13
La revelation d'une information a caractere secret par une personne qui en est depositaire soit
par etat ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. est punie
d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 226-14
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas oil la loi impose ou autorise la revelation du
secret, l'n outre, il n'est pas applicable :
1" A celui qui inlormc les autorites judiciaires, mt'dicales ou administratives de privations ou
de seviees, y compns lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a cu connaissance et qui ont
4t4 intligecs a un mincur ou a une personne qui n'est pas en mesure de se proteger en raison de
son Age ou de son incapacity physique ou psychique ;
"" Informatie ontleend aan ww-».legitrance.org. ecn site van de Franse overiieid die wordt gepresenteerd
als "l.e service public de la ditluskm du droit".
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(...)
Le signalement aux autorites competentes efl'ectue dans les conditions prevues au present article ne peut faire I'objet d'aucune sanction disciphnaire.

wfa/wg;
.•Irf. 205. /«derew» /ton worsen ^eAoor</ a/.v ^em/jfe me/ w/frorn/er/Hje »wn d r g c w n <ftr -'/»
u/fge.f/ofen van ae /wvoegaVie/«/ In rwAw ft* jft'fMijfi'n.
«?n a7e mef /tunnen gefw/gen *M/i/if/r m'efft'mj'n wurc/cn gt'Aoorc/ o/w/tr </t'?t7/</r »<»<»ri. maar ront/er a<" eea" a / ft' /ejjjji'n De c/tvctWi'tft'n Aunm'/i ti'/iftT nooi'f uiin/cn ^c-Aoorrf over rfe A/ot'/ifen </ie </oor er/ifj?em>ft'n ft*r on</tr/xjiiM'f>f# vw« ee« vrrzoeA fof
va« fa/e/ en tea* mwr vort-w ri/#i j»t'/
.-Irf 206. /eoVr oVe aaarfot o/> HvffW//ic M'l/re « <>/>j?er«tyx'M « ivr/>/i'i-Af «m «•» gefw/grmwri/an'/ig a/f* /fggc«. Tan oVe »v^p/zV/ifinx *wwwfw aV^fm-w t/;f </<j<irf«M' trw Mvffigr reirfwi oonvoeren tvorc/en ow/Afwn De />/ot'rf- e/i auwverMawft-n i« «V rccAff /I/'M >'<*« tvw \'<J»I </«• /hirf//m
({/'van a"e ec/ifgewoof o/^eH'ere» er/rfgenoof »'an tvnparfi/, /runnt'/t Mvigtrt'n fe \vr*/art'/>
.4rf 2 / 0 De gefw/gert j?ei'e/i op Aun itaam. vooraamen. jjeftoorfea'afMm en jje/wwrfe/i/aaf.*,
H«onp/aaf5 en fteroe/7 a/x/nec/t* I'/I nef at\v/>efri',f/en</e gtnW /tu/» /)/IH'</- «*/ aamt'rivaMf.v<'/ia/> mrt
/wrfiyen. o/i/y fof Aen /n t//enjff>efre/tA/n/f 5faan. mef nen iamew»verike/i q/'mcf nen c/t't7gt*nM»f
r//n /n een gemeen.vt/iap
/Irf. 2/4. ^.. J Na «ef wernoor .vfe/f cfe recnfer aan a"e j?efM/#e ae t/oor /)arf//en
wogen, i/ioVe/i Aiy </af noo</;aJte///Jt acAf.
H efAoe*
.4rf. 2 2 6 - / i . //// a*/e /n/brmaf/e mef een genei'm taraAfer fte^e/>rf maaif fi'rw7/7 rf/e i>r/brmaf/t'
Aem « foeverfwuH'a' «ii'f nop/oV van zyn sfona". />eroe/j, amAf p/'fiyoV/iyib? o/«/rac-Af, »waV ge5fra/f mef gevangenmfra/van eenyaar en een Aoefe van f /5.000,-.
^rt. 226-/^. i4rf. 2 2 6 - / 3 « mef van foepawi'ng /W/en o*e wef verp/i'rAf fof a*e /
aiaarfoe macAf/gf. SovenoVen is Aef arfi'te/ mef van foe/>a5.vi'ng.
/°. O/> a"egene a"/e a*e yuaVf/e/e. mea"/icAe p/' (ia*mim'.vfrafieve awfor/fe/fen /n Aenn/5 Jfe/f van
onfAer/ngen o / Mreet/Aeatn. aaarona'er Aegrepen .teJtvue/e Aana"e//ngen, waari'an A// *enn«
Aee/f getragen en aVe z//n foegeftrarAf aan een m/Wer/ar/ge o / aan een /)er.vfwn aVe n;ef in
jfaaf « zicA fe ftejcAerwen a/s gevo/g van r//n /ee/fiya" p/"//cAame////(: p/"gee.5fe///* onverm«gen;
f.. J //ef m /tennis sfe//en van de /»evoegae aufor/fe;fen onoVr ae om.ifana'/gAea'en Aedr^e/c/ /n aVf
arfi*<?/ jfcan mef ae aWeidV/ig vormen voor emge /ucAfrecAfWiyic iancf/e.

GR1EKENLAND (rOIMKAL n O A I T I K H E AIKONOMIAE)'"'
MAPTYPEE

Ap6.398
I • KaiapTfT|6T]KE.
""' Informalie ontleend aan ww-w.lau7iet.gr. een commcrcif le databank met Griekse wetgeving en andere
juridische informatie. die daarvoor wel even (per ongeluk) gekraakt moest worden.
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2. Onoux; KaXefrai va E^EraarEi w<; |idprupa<; (xpeiXei va npooeX8ei *ai va KOTaBeoei yta t a
npayuariKä yeyovöra nou yvwpi^ei.
3. Av eKeivoq nou KXriteüötitcc va e ^ t a o r r i ndprupcu; 6ev npooeXSsi a8iKaioX6yr|Ta, TO
8iKaotT|pio r| o 8iicaaTT|$ ne anö<paar| TO« nou Kataxiopi^ETai o r a npaicriKd TJ OTT|V 6K0£OT| TOV
KUTartiK(i^ouv va nXijpaxjci TU e£o8a nou npo4evf|9T|Kav ano TT|V anouaia TOU KOI |inopei va
TOV KUTaöiicaaow Kai oc xpnucniai noivf| aun<pwva |i£ TO dpGpo 205. Av t] anouaia Tot)
Haptupa niüavoXoyEiTai ÜK; 8ucaioXoyT|fj£VT|, TO i8io 8iKaarf|pio f| o iSux; 8iKaarf|i; unopouv
va avaKaXeaouv rpv anötpaot) OVTT|, «pöoov TO ^r|TT|oei o (idpTupac |i£oa a e EIKOOT
acpOTov) TOU r.«i6oÖT|Kr. r| ano<paar|.
ApO. 399
ABV r^r.Tä^ovrai co<; (idprupe*; 1) oi icXr|piKo( yia 6 o a e^aGav KOTO TT|V e4onoX6yr|ar|, 2)
npoomnu Ta onoia OTav eyivc TO npayuaTiKÖ yeyovoi; noo JtpEJtei va a7io8eix0Ei 5ev eixav TO
uioUtiTiipio yia va TO avriXr|<pOoiiv ii 8cv cxouv TT)V iKavÖT^Ta va avaKoivaxrouv auTÖ now
avnXr|<p(hiicav, 3) ffpoauna, now, orav cyive TO npay|ianKÖ yeyovöq nou npeTtei va anoSeixOel,
PploKovrav oe KaTdoTaari \tn»xiicT|(; ii SIOVOTITIKTU; 5iaTapaxii<; Jtou nepiöpi^e a«o«paoio-nKä TT)
Xf.iToupyia ni<; Kpi<TT|i; Kai TT|I; ßouXr|aT)<; TOU«; f| nou Ppicncovrai oe nia Teroia KaTdcrtaaTi,
ö t a v npotcciTai va e4cTaoöoüv.

Ap6. 400
Aev i^KTä^ovtai, ÖTav kXr|0oüv UM; ndpiupei;, I) oi KXr|piKoi, 8iia|yöpoi, auußoXaioypdcpoi,
yiaTpol, VOOOK'6(JOI, nuicq, oi (JopOoi TOU<;, icaBtoi; Kai oi ciunßouXoi TWV öiaöiKuv, yia Ta
ytryovöTa nou TOUI; i".n»tioTrÜTriKav r| nou ÖianiaTuoav KOTO TT|V daKTicni TOU
x; TOU<; yia Ta onoia EX^UV Ka0f|Kov exenüOeiai;, etaö«; av TO CTnTpeyei EKeivoq ÄOU
TOUI; Ta r.n)TioT«niör|KE Kai etceivoi; TOV onoio aipopd TO anöppr|TO, 2) 8r|nöoioi undXXr|Xoi Kai
OTpaTiioTiKoi EV evepyeia r| öxi, yia npayuarikd yeyovÖTa yia Ta onoia ujtdpxei KaOf|Kov
EXE^ÜOEIOI;, EKT6<; av o ap^ö8io<; unoupyA; ETnTpiyEi va E4ETO(TTOÜV, 3) npoowna nou (inopci
va exouv oujHpipov anö n i 8(KT|.
ApO. 401
lixouv 8iKa(ii>^u va apvr)8ouv va e^cTaaroüv ax; näpTupe«; I) oi K>.r|piKoi, Snoiyöpoi,
ounPoXaioypd<poi, yiaTpoi, tpapnaKonoioi, VOOOKÖHOI, paki;, oi ßoriOoi Touq, KaOdx; Kai
au|.i[k)uXoi TWV 8ia8(K(ov, yia Ta yEyovÖTa nou E^aOav KaTä TT|V dcncT|(TT| TOU enayy£XnaTO<;
TOU»;. 2) oi (TuyyE\'t.ii; Kdnoiou a n 6 TOUC 8ia8tKou<; e i ai(iaTi>; r| e^ ayxiCTTeiaq f| uiofleaiai; EOX;
Kai TOV TpiTo ßaü^iö oc E\)0eia ii OE nXdyia ypamir|, EKTÖ<; av exouv TOV i8io ßaönö auyyeveia^
H»: 6X.0U*; tou*; 8IO8(KOU<;, oi ou^uyoi Kai |ierd TT| XUOT| TOU yd^iou,
ApO. 402
O ndpTUpaq 8cv 6x« unoxjicwori va KaTaöeoei 1) Jtepicrtanicä nou |iÄOpouv va
SiKaioXoyi'ioouv TT| Sicoi,n yia a^iönoivr) npa^r) E(TE TOU (8IOU. EITE Känoiou npoawnou nou
m>v86:iai jia^i TOU KOTO TO djiOpo 401 apifl. 2, ii nou Oiyouv TT|V n ^ r | TOU r| TT|V n|ir| TWV
npoownwv auTibv. 2) ncpioranicd nou anoTEXouv EnayyeX^anKÖ ii KOXXITEXVIKÖ anöppiiTO.

Ape. 403
I. Iti)v nr.p(nruxTT| TOU äpOpou 399, r| anayopeuori va e^EtaarEi o ndptupa<; Xanßdverai
unoyi) «uTEnnyyi'ATuK; i) aipou TO giTf|OEi Kdnoioc anö TOW; SiaSiKoi*;. 2. O 8id8iKOC o«pEiXei
va npoTt:ivt:i ro Xoyo nie jit] Kj,eTaar|»; TOU jidprupa KOTO TO dpOpo 400 npiv opmorei. 3. O
Hdprupa^ otpciXr.i va nporavei TO Xöyo TOU dpöpou 401 yia TOV onoio EXEI 8ucaicojia va
ap\>r|Ör.i va napTupiioei. Katko«; Kai TO Xöyo TOU dpöpou 402 yia TOV onoio 8ev e x « un
\-a KaTattEar.i. 4. To 8tKaarf|pio r| o 8iKaanic Evwmov TOU onoiou 8ie4dyETai
am>«paaisouv yia TU; ntpurttixTei^ TWV napaypd<pwv 1, 2 Kai 3 Kai apKci yi OUTÖ r|
5.
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(...)
Ap«. 407
flpiv e4craaTEi o naprupcu; epwtatai y»a to övo|ia Kai to attbvwpo, tov toxo ito\>
njv tyUicia, t^v Katoiirta icai to cxcryycX^a tou. Eiriari^ cpiotätai yta TT|V n>xöv auyy£veia tow
|ie tow; öiaäticow; Kai yxa ica6e dXAo xcpurtanico nou (ucopci va axotcAioci Xoyo yta va nr|v
e^ctaotci ii va öuupamoct yia nc o ^ a a c tou nc tou^ ötaäiKoix; KOI -pa tqv a^tomaria tou.
(...)
Ap«. 409
(...)
3.To 6ucacrtT|pio unopri va ajcayopeuei tv; eptoniaeii; tcuv Öia6(Ku>v r| t(av
xpo<; tov ^aptupa. av eivai 6k6r|Xn äavoitc^ r) t^co a«ö to Oijia, KOI M)pixioov>v
TT)V e4tracrri tou |idprupa, ötav Kpivouv öxi icatöteae 6Xn öoa yvtopi^ci yia to axooctictaa.

/. Fierva/few.

i. /»«/lew rfe^ene t/;'e tver</ op/?eroepew om /e worJew ge/ioor«/ a/s j^e/i/i)fe wie/ v«\fcA//>if ro«w, aüw »voroV A/y rfoor /ief #em7i/ o/aV rec/i/er mtv few te//.wwjj <//«• worr//
oc«-ver/>aa/ o//i^/ vtr.v/a^ veroorrfeeW /o/ /v/«//n^ »'a« at" Am/en </i'f z//n
rfoor r//n w/W vewcAi/w/i en ta« A// tvoratoi verm>raVt7</ /«/ ITB /;t7</Aot7t' «wrrr 205. ffawneer aawieme////t w </a/ «fe u/Wezi^/iWa' van at' >;t7«/>;t' ^»t'rt'r/i/voaris, /h/«ne/j Aeaoe/a'^erec/i/ o/AerfoeWe rer/i/er Je Aef/u.ri/ig Aerrotyjf« i'm//'e/i dVr ^ffu/'^ft'
<//'r verzoe/t/ Aiwwen fwin«j? aage/i naaa/ o"e Aes/wj/w^ aa« /»em
.4« J99
/</s geft/igeM »vorrfe« M/e/ onJervraagJ
/> gees/e/yfen me/ AefreAWwg to/ Ae/geen zi/ />// a"e Ai'er/i/ verrwmen;
2y personen a"/e, toew Aef /e/7 a*a/ moe/ worsen Aewezen p/aaw vo«J, n/e/ fte.tr/i/A/en «vw a*e
zm/i/ige« om Jeze waar /e «emew o/^ wie/ /« s/aa/ 21/w om aa/ tva/ z// ZieAAew »vac/rgewomew
fte/tewJ /e ma/tew,
i> persowew J/e. toe/» ne/yfe/'/ aa/ moe/ »voraV« /»ewezew /j/aa/5 vowj, z/'cw iw eew /oe5/awJ vaw
pjvcAwc/ie o/^lers/awJe/z/Jte venvarnwg ftevowJew. a"ie in ovenvegewoV muff Je wer/ting vaw
Ann AeooraWingsvermogen en w/7 Ae/>er/l:/e, a/smeJe a*e per?owew Jie zicn I'/I een aerge///Jle
/oejtonj fteviwJen op we/ momew/ aa/ zy moe/en tvorJen onJervraagJ

ffawneer z(/ worJen opgeroepen a/j ge/u/gew »voraVn mrt onJervraagJ
/^ gee.i/e/i/£ew. aaS'oca/en. no/ariwen. ar/sew. verp/eger.v. vroeaVr«i/wen, wwn ne//?t'r«. a/.vmeJe
ae raaas/ieJew van />ar/i/en. over ae^ei/ew aVe wi/n werJen /oei'er/rouW o/ oVe ziy va-v/.t/e/Jen
geawrenJe a"e u/toe/ening van nun Aeroep »vaarvoor ziy een gewe/mnottJ/wg.T/j/irw/ we/>/>ew.
/ewz// nun a*a/ H'orJ/ /oeges/aan abor aVgene J/'e we/ nun nee// /oever/roi/W r / J / e ne/ gewe/m
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2> openAare amA/ewarew en miY/to/ren. a/ a*an me/ iw/ei7e/y/te a7ews/, over a"e/e//en tew aawz/ew »vaarvaw few geAe/mAoMa7wg.sp/icA/ oe5/aa/, /ewzy a t Aevoegtfe mmurer er/w /oes/em/ aar
zy »voraew gewoora",
i^ per.towew aVe />e/awg Awwwew Aeooew Ay o*e procedure.
/Jr/ 4 0 /
//e/>/>en Ae/ recA/ om /e wey»erew a/y ge/nigew /e woraew geAoora"
/^ o*e gee.5/e/i/itew, oaVoca/ew. wotarasew. ar/5fw, apo//ifAers, verp/egeri, vroeaVrotm'ew, wuw
Ac/pt'r.v, a/.vmfa'e a"e raaa's/z'ea'ew vaw par/yew, over aeye/7en aVe zy verwamew in a"e Ki7oe/ew/7ig
vaw //i/w At'rocp.
2> c/c ft/ot'i/-, aaw- cw tu/op/ie/verwan/en vaw <?ew vaw </e par/yew to/ <?w me/ af ofraf groao" in
o*t' rftw/c' /iy« ö/<fe zy/i/w, /ewzy zy o"eze(/oe verwow/scwapigrooa' weAften /o/ a//epor///ew, ae
ecA/^eno/en ooA no </e o/i/AfWing van we/ wi/we/y*, a / i m e a t a"e ver/oq/ye«.

D c ge/M/xe w«'// geew verp/irw/i'wg om /e veri/orew
/y «vtryt'i/t'/i/A/it'o'fn oVe few vervo/giwg voor eew me/ s/ro/oeoVe/gae wowa"e//'wg Awwwew recw/vo</rr//gew wt'/zi/ vaw //cmze//. wc/zy vaw few per.swow a"/e /o/ wem IM efW re/a/i'e j / a o / a/5 fte</M'/</ IW ar/ >/W/ /iV/ 2. «/</ie waoee/ /oeArewgew aaw zyw eer ew goeoe woam o/</e eer ew goeoe
Maam vaw />et/oeWe per.vowew,
27 over /ei/e/ytweac"n rfie eew AeoVyy^- o/or/w/ie/t gewe/m oe/re^ew.

/. /M we/ geva/ >'aw ar/. J 9 9 vvora*/ we/ verAoo" /o/ we/ worew von a*e gem/ge amo/swa/ve in aawwcr*//ig gfwomfw o / o p i'erzoe* van eew vaw a"e par/yew.
2. /.)«.• /wr/y a*/ew/ t/e reat-w waarom rfe ge/u/ge me/ «p grono" »'an ar/. 400 gewoora" mag woroen
n a a r »wen /e Are/igt'/i »««n/a/ </eze wort// /»eeV/igc/.
i . De ge/«igf i/»'e«/ few o t r w p /e </«e« op ae rea*ew Maarom wy op growa" »'aw ar/. 4 0 / we/ rff«/
Aee/? «w /e we/gfren /f ge/i//gfw, e»'ena/.v a e re«V.'M M'oarom Ay op gronc/ »'aw ar/. 402 geen
Vfrp/i<7i//wg /iff// um eew »vrA/aring a/ /e /eggen.
4. //i7 geret'/»/ <</ </e ret/i/er /ew over.v/aaw vaw »vie Ae/ oewys a o o r ge/M/gew woro"/ ge/ever</
oe.«//.v/ over a"e ge»'a//ew »'a/i //</. /. 2 ew i . ttuur/oe »'o/.t/aa/ a a / Ae/ eew ew awo*er aawweme/y/l «

407
</e geruige Mi»r<// tinf/enrtMij;«/ »vorrf/ Ay gevroogo" waar zyn »'oornaam ew /ami/iemi<im. </e />/«ti/.v n a a r Ay geAorew i.v, zyw /ee/Zi/a'. zi/'w H'oowp/aa/s ew zyw Aeroep, £»>eneen5
»••or«// gt'trcitigt/ waar at- e»'ew/Me/e »'erwaw/.u-Aap me/ par/yew ew waar leaere owaere omj/aw«VgAeia' </ie er/oe *aw /e/at-w </u/ A»/ wie/ w-orr// geAoorc/. » / o « i opAe/aenng /e ver/angew
n / n /)e/re*Aingen /o/p<ir/i/ew en ri/n ge/ooAi'aara'igAeiV/.

^rt. 409
f.J
J / / e / girrt'/»/ iaw vrtige;i aaw </e ge/ivige »'aw />ar/yew o/vaw Aun ge»'o/marA/igaew ver/w'erfen
»Wien </eze e»ii/ew/ zr>w</er c/ot'/ zyw 0/ Aui/ew Ae/ /vwys/Aema va//en. o*an we/ />epo/ew a*a/ Ae/
verAoor is geeVWijgi/ in</ien Ae/ »'an oorot'e/ tv J a / J e ge/wige a//es Aee// ver/t/aara* H'o/ Aiy »•'«/
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ITALIC (Codice di Procedure Civile)'"*
§ 8 Delia prova per testimoni
Art. 246 Incapacity a testimonial«

Non possono essere assume come testimoni le persone aventi nella causa un Interesse ehe potrebbe legittimare la loro partecipazione al giuduio.
Art. 249 Facolta d'astensione
Si applicano all'audi/ione dei testimoni le disposizioni dcgli articoli 351 e 352*"' del codice di
procedura penale relative alia facoltä d'astensione dei testimoni.
Art. 252 Identificazione dei testimoni
II giudice istruttore nchicde al testimone il nome. il cognome. il luogo e la data di nascitn. I eta
e la professione. lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentelu. alVinita. allllia/ionc o
dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.
Codice di procedura penale
Art. 200 Segreto professionale
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio
minislero, ufficio o professione. salvi i casi in cui hanno I obbligo di rifcnmc .iH'.iiilonla
giudi/iaria:
a) i ministn di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con I ordinamento giuridico
italiano;
b) gli avvocati, i procurator! legali, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti. le ostetriche c ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facolta di astenersi dal
deporre determinata dal segreto professionale .
2. II giudice, se ha motivo di dubitare ehe la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal
deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta intbndata, ordina ehe il
testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai com mi I e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscntti
nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno
avuto notizie di carattere fiduciario nell eserci/io della loro professione. Tuttavia se le noti/.ie
sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicita puo essere
accertata solo attraverso I identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicate la fonte delle sue informazioni.
Art. 201 Segreto di ufficio
1. Salvi i casi in cui hanno I obbligo di riferime all autorilä giudiziana, i pubblici ufficiali, i
pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno I'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio ehe devono rimanere segreti.
2. Si applicano le disposizioni dell art 200 commi 2 e 3.
" " Informatie ontleend aan www.studiocclcntano.it, een Italiaansc intcrnetkranl voor recht, nieuwe informatietechnieken en net internet (onderdeel Codici f)n-I.ine). De tekst van arct. 247 is nict opgenomen,
omdat deze bcpaling door het Constitutioncel Hof van Italic bij beslissing van 23 juli 1974 (248) onconstitutioneel is verklaard.
' " Deze verwijzing moet worden gelezen als betrefTend de am. 200-202 van het nieuwe Wetboek van
Strafvordering (Constitutioneel Hof Itali« 17 juni 1997 (205)).
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Art. 202 .Segreto di Stato
1. I pubblici uffkiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno
l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato .
2. Se il testimune oppone un scgreto di Stato, il giudice ne in forma il Presidente del Consiglio
dci Ministri, chiedendo ehe ne sia data conferma.
3. Qua I or a il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il
giudice dichiara non dovcrsi procedere per la esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dal la notificazione delta richiesta, il Presidente del Consiglio
dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina ehe il testimone deponga.

fÄ Over Ae/ 6ew«/* o"oor ge/w/gen
,4/7. 246 {JnAeAvtwamAei'a'ttm /e
ZJe /K'r.fMfl<»f aVe ft// «e zaaA een Ae/ang Ae/>/>en rfa/ Aun c/ee/mwHwg aan o"e /7rocei/i/re
Awnnen rerA/vacirt/fgen, z/yw owfte/twaom
<4r/. 249 flevoega'Aeia' to/ versrAon/ng
Ö/» Ae/ verAoor V«M </e ^t'/uixen M AC/
vo« 5/rti/ivWer/ng we/ fte/re/tAwg /or ae ftevoegt/Ae/W /o/ ver5c/io«i>»g van overeew/fcoms//ge

/<r/. 252 F<M/.t/W/I'/IK van

Dt' r<'«'/»/«'r van <>i.v/n«7/i' iruag/ a«/i </e jff/M/jfe zi/w naam, voornamen, a"e/>/aa/s ew </afwm van
lft'A»w/"/t*. </t* /ec////V/ en ne/ fteroe^). verzoeA/ nem /e verA/aren 0/^/11/ ft/oea"- o/^aanvenvan/ «,
/)ri'-<«/o/<//evi' /)(/m/e« nee// me/'"'
'' "" o/a/%anA«/(/A is van een van «fe/w/Z/en, a"an we/ />e/ang
Atv// ft// at" zi«;A.

7. A.'«nnt7i «;i7 M«r</t7i wrp/i'cA/ om /e ge/w/gen over Ae/geen Aun /er Dennis /e geAromen w7
en »'an Aun eigen AeaVemng. amA/ p/" fteroe/j. feeAa/ve in ra/te« tvaar/n zi/ verp/icA/ ri/'n
/H>/-/eren «<in rfe /i«//rie7e (iwroritej/" .
«) </e /M'«/it'n<«ir.v van re/»git*i«c ron/ewi«. iva«rvw/t a"e i/a/u/en n/'e/ /'n i/r//a* zyw me/ a"e /to/ia<in.vt* rrt-A/.v«rr/f;
i^ </«• (i(A'<n'(i/en. />rw«rewrs, recA/sAri/n<//g aaS'weu« en no/ar«ien;
t'^ </t" <ir/.vc*M «7i cAir«rgew. a/w/Ae/ters, ver/osAwnrf/gen en a/iaWre ieoe/enaar5 van een freroep
in </»• gt'zont/AeiMlvzorg.'
«V «V «m/tre /»eoe/entjari van amZ>/en p/^ öeroe/>en waaraan de tve/ a"e Aevx^gaVieiV/ /oe^en/
ziVA re \'cr.v<'A(»n«7t \'<m ge/Mige/ti.v o/> grom/ van Ai<n fterw/j-sgeAe/m.
2 /«</j«7i </»• rfcA/tr rtv/en Aee// om /e Ae/H'i//e/e/» p/ ae opgegei'en rea"en van een aerge/iy^e
/HT.VOO/I om j/cA /i' <>n//reMt7> <;<J« </e ver/t/ari'ngge^na"eerJ «. »oorr/e/ Ay in rfe noodbaAe/i/te
»rn/if«/iV. /»</ic7i </«• Mvigtn'Mg rom/tv grow/ />///*/ /e r//n. ge/as/ A// a"e ge/w/ge /e »rrAJaren
i . We/ in </e /eaW» / en 2 />e/>aa/ae « »'an overeen*omj/ige /oepaiwmg op 6eroep5/oi<rna/w/en
in Art <wro«psreg«/er me/ Ae/re/bb'ng to/ a*e namen van / w s o n e n i-an H'/e zv
'"* Dit relercert aan de regeling van de am. 404 e.v. van net Italiaanse Burgerlijk Wetboek. die al in 1983
is komen te vcrvallen.
"" Dit handelt over de aangitleplicht van de am. 331 e.v. Wethoek van Strafvordering (Italic).
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van ver/rotine/iyA JtaraA/er Ae<>l>fn vtr/tregfn 1/1 de m/ae/enjnj; »un ANN
/nd/e/i ecA/er rf/e i>t/frAfM£e7i uotxtuAWz/A ry/i now Art Aewi/* v«n Ae/ mKifri]/ »n Awes/ie en
Ann ge/oo/WaardigAeiWa//een nortit-n vas/ges/e/d</o<v mi</Jf/ run de I'dcvi/i/icafi? »tin de /»row
van de «i/icA/ingwi. ge/as/ de recA/er dejouroa/ts/ om tie Aron »wt ri/w in/armu/fr /e o/

/. ßu/ren de geva//e/s »aarin ;(/ wrp/ic/i/ ;i/n de yWir/l/? ivM/ori/fiVen /n fe //raten n/n
re d/ensf »'frp//c/»/ om r/rn fe ve«c-/ionen vun ^f/wi/jcn« mrt ftwe/U/w# yi'i/f/i «AV /«i/i »n </i'
m'foe/twinj; van nun d<>ns/ /er *€>n/)« ziy« ^eAomfn en geneim dienen h* Mi/tvn.
2. //ef ie/wu/de /n <jrr/Ae/ 200 /id 2 en i « van o»'ereen*omi»^e
^rt 202 5tofl«jfene/m
/.De overne/ds^nc/ionarisien. de overneidjmedeH'er<ler.$ en (/ebenen die Ae/as/ ziy« me/ d»
o/>en/»are dien5/ ryn verp/irn/ om n'cA /e wer*cnonen van jfe/Mi^jen« me/ fte/reAAin^ /o/ /?//•«
die va//en o/ider ne/ i/ua/i^ene/m
2 /ndien de ge/Mi/?e n'cA op een j/aa«geneim Aeroe/»/ in/orme«'r/ de rec/rwr de /Vcuidtrnf wwi
de jV/in«/erraad /eriaAe en verroeA/ /»(/ d a a n a n een Aeves/igj/ij; /e >»e»'en.
j /nj;e\W ne/ j;e/ieim v»ord/ Aeiv5/<xd en ne/ Aewyt ewen/iee/ M »w»r de «i/Aomj/ »wn ne/ procei. »'erWaar/ de recA/er da/ Ay de procediire nie/ *an voorße//en wegens Ae/ ftej/aan van een
eAeim
va/ de /Ves/den/ van de A/i/i»rerraad me/ Ai'/inen 60 da^en na i
, ge/oj/ de recA/er de ^e/uige /e ver/l/oren.

LUXEMBURt; (Nouveau Code de Procedure C i v i l e ) " "
Art. 405. Chacun peut etre entendu comme t^moin, ä l'exception des personnes qui stint (rappees d'une incapacity de tömoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent temoigner peuvent cependant etre entendues dans les mcmes
conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais ctre
entendus sur les griefs invoques par les epoux ä l'appui d'une demande en divorce ou en separation de corps.
Art. 406. Est tenu de deposer quiconque en est legalement requis. Peuvent etre dispenses de
deposer les personnes qui justifient d'un motif legitime. Peuvent s'y refuser les parents ou allies
en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, mcme divorced
Art. 410. Les t^moins döclarent leurs nom, prenoms, date et lieu de naissance, demeure et
profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parente ou d'alliance avec les parties, de subordination ä leur egard, de collaboration ou de communaute d'interets avec elles.
Art. 414. Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher ä influencer les tömoins qui deposent, ni s'adresser directement ä eux, a peine d'exclusion.
Le juge pose, s'il I'estime necessaire, les questions que les parties lui soumettent apres
I'interrogatoire du temoin.

'"* Infortnatie ontleend aan www.legilux.lu, de site van de regering van het Groolhertogdom Luxemburg.
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Code Penal
Art. 458. Lcs medecins, chirurgiens, officiers de sante, phannaciens, sages-femmes et toutes
autres personnes depositaires, par etat ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui. hors
le cas oil ils sont appeles ä rendre temoignage en justice et celui oil la loi les oblige ä faire
connaitre ccs secrets, les auront revels, seront punis d'un emprisonnement de huit jours ä six
mois et d'une amende de 500 euros ä 5.000 euros.

y

p g

voor a"e ar///te/ew ui7 </e Afowveaw Coa"e de /Vocäh<re

C/vife.
van S/ra/mA/
a7<? «// Aoo/2/e va« Awn .?tont/ o/^ Aero«/; /of ge/ie/m/ioHaVng ver/7//c/i/ zi/'w van ae
Awn /oever//-»wK'</? geAW/we'/», aVe. AMI/^/I /ie/ gevW tfa/ z/y tvoraV/i o/>j?eroe/>e/j om in recn/e /e
ew t/«/ t/c »vt»/ /ien verp/irA/ aVe geAc/'/we/i Aeite/id te maAen, aVe geAeime/i

N ( ) ( ) R W K ( ; K N (LOV om rettereangsmdten for tvistcmal (tvistemalslovcn))'"'
kapitcl
Vidnvr og vidneforscl
§199
Plikt til ft mote som vitne ved tingrett og lagmannsrett har enhver. Retten kan frita et
vitnc for motoplikt dersom vitnci har mer enn 800 km reise med rutegäende befordringsmiddel
cllcr 125 km pa nunen mate, oiler on tilsvarende strekning dels pä den ene, dels pä den annen
mate, og Iremnuitc vil mod fore uforholdsmessigc ulemper oiler kostnader sammenlignet mod
vitnets betydning for sakens opplysning.
Vitnet har krav pa godtg.jorelse etter saerskilt lov.
(...)
§202
Retten kan paleggc et vitne ä ta med seg dokumenter eller andre ting som det har plikt
til A legge Irani.
Retten kan palegge et vitne a friske opp sitt kjennskap til saken, f.eks. ved ä underseke
rcgistrcrtc regnskapsopplysninger. regnskapsmateriale, brev, dokumenter og gjenstander som
det uten sarrlig bcsvxr har adgang til, og a gjore opptegnelser og ta disse med i retten.
(...)
§204
I. Retten ma ikke ta imot vitneforklaring om noe som holdes hemmelig av hensyn til nkets
sikkorhet oiler I'orhold til frommod slat, dorsom ikke Kongen gir tillatelse.

'"* Informatie ontleend aan vs-ww.lovdata.no. een site van de Rechtenfaculteit >-an de Univmiteit van
Oslo.
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2. Uten samtykke fra departementet mä retten ikke (a imot forklanng som vitnct ikke kan gi
uien a krenke lovbestemt taushetsplikt han har som folge av tjeneste eller arbcid for stat cller
kommune.
Tilsvarende gjelder for vilne som har taushetsphkt som folge a\ tjeneste eller arbeid
for familievemkontor, postoperator. tilbyder eller installator a\ elcktromsk kommunikosjonsnett eller -tjeneste. eller statens lufthavnselskap.
Tilsvarendc gjelder ogsä for vitne som har lovbestemt taushetsplikt som folge av tjeneste eller arbeid i teknisk kontrollorgan.
Samtykke kan bare nektes nar aponbanngen vil kunno utsette staten eller allmenne
interesscr for skade eller virke unmelig overfor den som har krav pa hemmchghold.
3. Dersom det ikke i tillatelsen etter nr. 1 eller samtykket etter nr. 2 er besternt noe unnet. skal
vitnesbyrdet bare meddeles retten og partene i mute for stengte dorer og under pAlegg om
taushetsplikt.

§205
Uten samtykke av den som har krav pa hemmchghold, ma retten ikke tu imot lorkluring av prester i statskirken, prester eller forstandere i registrcrte trossamfunn. advokatcr, forsvarere i straffesaker, meklingsmenn i ektcskapssaker, leger, psykologer, apotekerc, jordmodrc
cller sykepleiere om noe som er betrodd dem i deres stilling.
Det samme gjelder underordnede og medhjelpere som i stillings medlar er kommet til
kunnskap om det som er betrodd de ncv nte personer.
Dersom ikke den som har krav pä hemmchghold samtykkcr i at avluiringen Ibrcgar
offentlig, skal forklaringen bare meddeles retten og partene i mote tor stengte dorer og under
pälegg om taushetsplikt.

§206
Uten samtykke av den som har krav pä hemmelighold. mä retten ikke ta imot forklaring om innholdet av forhandlinger eller forklaringer som en domstol med hjemmel i lov har
pälagt de tilstedevaerende taushet om.
Bestemmelsene i fj 205 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

§206a
Selv om forholdet ikke gär inn under § 205, kan retten frita et vitne for ä svare pä
sporsmäl om noe som er blitt betrodd det under sjelesorg, sosialt hjelpearbcid, rcttshjelp i
medhold av domstolloven § 218 annet ledd eller liknende virksomhet. Vitnet kan i alle til teile
kreve at forklaring om disse forhold bare skal meddeles retten og partene i mute for stengte
derer og under pälegg om taushetsplikt.
§207
En parts ektefelle, slektning i rett opp- eller nedstigende linje og sesken lean nektc ä gi
forklaring om det som er meddelt dem av part en.
Det som er besternt om ektefeller, gjelder ogsä fraskilte, samt personer som lever cller
har levd sammen i et ekteskapslignende forhold.
Retten kan frita en parts forlovede, fosterforeldre, fosterbarn og fostersesken for vitneplikt om forhold som nevnt i forste ledd.
§208
Et vitne kan nekte ä svare pä spersmäl när svaret vil kunne utsette vitnet eller nocn det
star i slikt forhold til som nevnt i § 207 forste ellcr annet ledd, eller noen like iwer besvogret,
for straffeiler tap av borgerlig aktelse.
Som besvogret regnes ogsä den besvogredes ektefelle.
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Retten skal frita vitnet ved fare for vesentlig velferdstap av annen art när det ut fra en
vurdering ogsä av sakens art, forklaringens betydning for sakens opplysning og forholdene
ellers ville vxre urimelig ä pälegge vitnet ä forklare seg.
Retten kan frita vitnet for ä svare pä spersmäl som bererer dets forlovede, fosterforeldre, fosterbarn eller fostersesken pä slik mate som nevnt i ferste ledd.
|209
Et vitne kan nekte ä svare pä spersmäl när det ikke kan svare uten ä äpenbare en forretnings- eller driftshcmmelighet.
Ketten kan likevel pälegge vitnet ä forklare seg när den etter en aweining av de stridende
intcresser finner det päkrevd. I sä fall kan retten bestemme at forklaringen bare skal meddeles
den selv og partenc i mete for stengte derer og under pälegg om taushetsplikt.

f 209a
Redaktoren av et trykt skrif) kan nekte ä svare pä spersmäl om hvem som er forfatter
til en artikkel eller melding i skriftet eller hjemmelsmann for opplysninger i det. Det samme
gjelder srmrsmäl om hvem som er hjemmelsmann for andre opplysninger som er betrodd redakteren til bruk i hans virksomhet.
Samme rett som redakteren har andre som har fan kjennskap til forfatteren eller hjemmelsmannen gjennom sitt arbcid for vedkommende forlag, redaksjon, pressebyrä eller trykkeri.
När vektigc samfunnsinteresser tilsier at opplysningen gis og den er av vesentlig betydning for sakens oppklaring, kan retten etter en samlet vurdering likevel pälegge vitnet ä
uppgt iinvnci.'
Dersom forfatteren eller hjemmelsmannen har avdekket forhold som det var av samfiinnsmessig betydning ä lä gjort kjent, kan vitnet bare när det finnes sxrlig päkrevd pälegges ä
oppgi nuvnet.
Nar svar gis, kan retten hcslutte at det bare skal gis til retten og partene i mete for lukkedo dorer og under palegg om taushetsplikt.
Beslemmelsene i paragrafen her gjclder tilsvarende for kringkastingssjef og kringkastingsmedurbeider.

§210
När fork I ar ing hare onskes om spersmäl som vitnet ikke kan svare pä uten tillatelse
oiler samtykke. bor vitnet som regel ikke kalles inn sä lenge tillatelse eller samtykke ikke er
gilt, modmindre dot or gmnn til ä anta at vitnet kan bli pälagt ä forklare seg etter § 204 nr. 2
annot lodd.
Innkallcs et vitne som har rett til ä nekte ä gi forklaring om det forhold det skal sporres
om, kan det i stevningen tilfoyes at frammote er unodvendig dersom vitnet er besternt pä ä
nekto ä fork I arc sog. Melder et vitne tidsnok for rettsmotet at det vil nekte ä gi forklaring, skal
stevningen tilbakekalles om nektelsen finnes begrunnet.
(...)

§211
Antar retten at et vitne som blir kalt fram, ikke har rett til ä gi forklaring eller til ä svare pä et sporsinal. eller kan nekte ä gjore det, skal den gjore oppmerksom pä dette.
Pastar et vitne at det ikke har rett oller plikt til ä gi forklaring, mä det gjore grunnen
sannsynlig. I mangel av annet be\ is or dot nok at vitnet Dekretier den med forsikring.
Mar noen som kunne ha nektet ä gi forklaring. begynt ä forklare seg. kan han likevel
nekte ä fortsette eller ä avgi forsikring.

(...)
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§213
Vitnene avhorcs enkeltvis. Dc b « som regel ikke hure pa forhandlingen i saken for dc
er avhurt under hovedforhandlingen.
Renen bor i alminnelighet gi et vitne tillatelsc til A hure pa forhandlingene dersom en part
begjxrer det og vitnet styrer eller tar del i st>rct av partens anliggender tor sa vidt ungar det
forhold som saken gjelder.
(...)

§215
Rettens formann spor vitnet om navn. fedselsdato, stilling, hope I og forhold til piirtcrw.
Er det saerlig grunn til det, sporres vitnet ogsa om andre omstendighetcr som kan ha mnlHielse
pi bedommelsen av forklarmgen.
(...)
(...)
§219

Retten viker over at avhoringen skjcr pa en mate som er egnet til a fa fram en klar og
sannt'erdig forklanng og som tar nmelig hensyn til vitnet.
Spersmal som ved innhold eller form innbyr til svar i en besternt reining, ma ikke stilles, nar det ikke skjer for ä prove päliteligheten av opplvsninger som vitnet tidligere hur gitt.
eller andre sxrlige grunner gjor det forsvarlig.
Spersmal som ikke kommer saken ved, skal avvises. Rettens formann skal overta
avheringen dersom den foregar pä en utilfredsstillende mate eller andre grunner taler for det.

/4rt. 799
P//c/if om /e veric/i/yweM a/5 ge/w/ge voor Ae/ gerec/if ew tfe /e*eret-/i/t'r AwA' w«i«rtfer.
De rerA/er ton een ge«v/ge ow/ie/^ew van ae vcrjc/t/ynp/ir'/i/ /W/en ae gf/i//gf mwr aV;« WW
fen moef retren me/ een vervwrm/a'aW aa/ een vaj/e rou/e vo/gr « / /25 */n 0/7 c m um/m' w//re, 0 / een overeenitomewaV a/Sra/i</ aee/s o/» a"e e/ie. aVe/5 o/; aW am/m.' w//rf, t'n aVt'm werK7i//m/ig een owevenrea'/g naaee/ o/o/ievewrea'/ge Aosfe» me/ zic/i />re/»g/1« ver/ioi/aVwg /«/ ae
van ae ge/u;ge voor aW u/YAomj/ va/i de rut/A
De ge/u/ge /lee/f rec/i/ o/» a"e Aj/ we/ vas/ges/e/ae vergoe<//ng.

^r/. 202
De recA/er *a« a"e geft//ge fteve/en om a"ocwmert/e/» o/a«a*ere zaAen mea*e /e
^/e A// verp//cA/ is over /e /eggen.
De recA/er Aan a"e geru/ge />eve/en 2/y>» te/i/iu op /e ^ « i e n over
voorAee/a' abor Ae/ />e5/«iaeren van zngevoera'e AoeAAoua'Auna'/ge /n/orma//e,
AejcAeia'en, An'eve/i. a"o«/men/en 0 / voorwerpen »vaar/oe a*eze iicA zowaVr Aezwaar
ia/j ver5cAä^en, om dtiarvu/; 5cAr///e/i/A verj/ag /e äWn en om <&ze mee /e /temen nuur Ae/
gerecA/.
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/. £)e recA/er ma/? /?ee« /je/tt/gewverA/ar/rtg a^je/new Ae/re/?ende /e/5 wa/ geAe//n word"/ geAout/ew me/ Ae/ o«j? 0/7 a*e j/aa/svei//gAe/a' 0 / a*e Ae/reAA/ng to/ wee/nde sto/en, zon<yer toes/em/w/'ng vw« ae Afroon.
2. Zonaer /oe.v/emm/wg van Ae/ </e/K>rrem«/i/ /nog <fe recA/er gee« ge/u/genverWar/ng q/nemen
aVe een ge/i//ge n/e/ Aan ü/7eggen zcwoVr een we//e///Ae geAe//wAoMa7ngsp//cA/ /e icnenrfe« oVe
«;/ Aw// up g r o n ^ vwi r//w wer* voor o/Ae/re/tA/ng Ay t/e i/a«/ o / c e n ge/neew/e.
//c/zt'//i/c gc/J/ voor at' gc/i/i'gc «A'e een geAe;mAoi/a'//7g5p//cA/ Aee// op gronrf van z/yn
wer/t voor 0 / /><?/rc'A*/ng Ai/ een gcz/nionder5/t'wncnt/e ;>w/t'//;ng, een pos/verwer/ter, een aanA/«/er o//n.v/a//a/ci/r van een e/eA/ronwcA co/nmj/n/ca//ene/>t'er<: o/-c//en5/, o / e e n 5/aa/i/ucA// evenee/w voor <fe ge/w/ge t//e een
O/J gwna* van z//n wtvA »'oor o/^Ae/re/tA/ng A/y een /erAnwrA con/ro/e«rgaan.
7be.v/e/wm/ng Aan a//ecn ivort/c/i on/AoMa'en /n^/'en a"e a / /e /eggen »'erWar/'ng Ae/
j/«a/.v- o/^a/ge/neen Ae/ang /Ian .«•Aaa'en o/°5c/i<i</e/{/ile gevo/gen Aan AeAAen voor rfegene </ie
i. rt'nr;/ /'w ae rmv/cmmin^ overeentom.v//g //</ / o//i'J 2 a/n/ers w Ae/wa/a', r a / Ae/ q//eggen
van </e gt'/M/gtv»'tTA;/«/'/>ig /en oi'tT.v/aan van a*e r«'A/er en par/i/en .s/ecA/5 p/aa/s v/na"en ;'n een
z/7/;ng me/ get/ofen t/ewren en on</er op/eggi/>g van a*e p//cA/ /o/ geAe/mAouaVng.

Äw/7en /oe.v/emm»'ng van c/egene aVe recA/ Aeey? 0/7 geAe/mAowo'/ng, mag a"e recA/er
geen v<r*/«r/ng «/>«•»«'» »'an />r/e.v/er.v van </e .?/aa/.v*erA, />ne.v/er.v o/"vworgangers van gereg/.v/reen/e M'/ig/f.v, at/voca/en, veracYAgfrv /n i/raTra/lt'n. Ae/n/a'a'e/aüri' /n ecA/ArAe/dVngi'zaAen,
«/•/.vt'/i, /».vrcA«/«gtv». <i/w/At'*e«. c//^/«7en 0 / ver/j/eegs/ers, me/ Ae/reAA/ng /o/ Ae/geen Ann is
/
//e/re/A/e gc/<// »'«or Ae/geen onatTge.?cA/A/en en meaeweMerj ;n ae u/7oe/en/ng van
Aun AiT»<y> /tT Acn/i/.v A«m/ me/ Ae/rcAA/'/jg to/ Ae/gee/i </e Aea"oe/ae personen AeAeno" w geuor</t7;

/n<//<7i »•<;// r/egfne </(V ret'A/ Aee// o/> geAei'mA«i«//'wg geen /oe.v/emm/ng « verAregew to/
A<7 A«»/</(7i van Ac/ wrAjwv /n Ae/ «/u'wAaar. </an z«/ Ae/ a//eggen van a e i'erA/ar/ng /en over.\7aa« van a*e recA/er en /wr/z/Vw .«/ecA/.v />/aa/.t i'i'nalen /'n een r/7//'ng me/ ges/o/en aVi/ren en
o/>/t'ggiMg van at' />//<• A/ /o/ geAe/mAoi/a'/ng.

fln/7en tow/emmmg van degene rf/e recA/ Aee/t op geAe/mAoMa";ng, mag a"e recA/er
gee/i »vrA/ar/'/ig a//temen w<7 At7reAAing to/ o"e //IAOM«/ van onaVrAanaWmge/i 0/verA/ar/ngen
/en aunz/'t'N u-aarrun een c/oifu/o/rei-Arer op we//e/i/Ae grondls/ag geAe/mAoua'/ng Aee// opge//ef Aepaa/flV in ar/. 20J /H'eea'e en oVroV //a" is i'an overeenAo/ns/ige

OoA a/.v at- oms/am/ZgAn/en n/e/ va//en ona*er ar/. 20J. Aa» a"e recA/er een geft/ige on/en w n a"e »raag «n AH-e.v//e me/ Ae/reAA/ng to/ IVK HYJ/ Aem //y'A/ /e zi/n AeAena* geworden Ai/
0/ ma(j/.v<'Aa/)/H7//Ae Au//>tvr/t>mnj>. reoAwAii/p op Aa5is van ar/. 2/Ä /»</ 2 »"an alf
W»f op </e </f>m.?/o/rt'»'A/tr <</ tv/i «/aarop ///Aent/e uerAzaamAe/a'. £)e ge/u/ge Aan /n a//e gevw//cn »'er/angen O<J/ </e »rrA/<jring me/ Ae/reAA/ng to/ (/ere re/a//e s/erA/s za/ p/ao/5 \'inoen /en
ov*r.vf<Kin i'an </e recA/er e/i /wr///en /n een z////ng me/ ge.s/o/en at'«rt7i en on<ier op/egg/ng van
oV p//cA/ to/ geAeimAoMa'ing.
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^rt. 207
D e ec/Tftrcnoor van een /xir///. />/oc-(Arn«'an/rn /n de «/>- en
en ruwen Aunnen v»f/ljtren een verA/ar»ng a / /e /eggen me/ />e/reAA/ng MM Ag(g<wi AM» «Aw
//e/geen « Aepda/a' f«i aanncR wan <fc ecA^gcnoof geMr oa* voor de geweren <•< A/ge/MIAA? voor ^t'/-sorif/i die jtwwifewew o/A«6&«it «<ifne»ige/«^£/ /» een <»/
/ly'Aende r«>/t//;f
De rec/i/«- Aa« de ver/oq/tA? »'an ee« parfiy. de />/eejroi«A*r.f. /»/«wyAincik'rvn «•«
fcroerj ew -zitucn oit/Ae^rn van <*f j?efw/sp/ir>i/ me/ /»e/reibkinje /o/ «A» forarrir t/iV it yc
/Wf eerj/e /<</.
.4r» 20«
f e n tfefmge /tan tve/x^ren fe anfwoorrfen op een vrat/j» Mwwieer Ae/ anftvoorr/ </e j
ftjijje (j^iflnanrf dVe to/ nem .v/au/ /n een </erj?e/i/At' rt7u«'e a/.t iv j^tvnvmt/ /« ur/ 2W7 «vrt/t*
/weerfe //</. <>/een in /?e/i/*e jfraarf »'eru'cw/e. Woo/s/e// aan j/ru/ p/ ne/ ivWi'esr van
OmAr aam-erwan/e woraV oo* jjereJtena' de erA/jfenoo/ »wn <A» aamvnftm/r
D e rer/V/er ra/ ae j?e/«ige vri/H'are'n voor ne/ m / r o MOM wczen/Z/i;«' /x'«<«/t7i«n va«
aar</ wanneer ne/ na /naf/i/nem/n^ oo* van <A- uur</ \'an dV ;<«i/l;. </«• /«fh-Aeniv cun i/c
or de ui/Aofru/ van a*e raaA en a"e <AiarAiy Ae/roWene« <«ii'i«7i/<'<//^' ;o« ;»/n o « «A*
jfe/u;j?e /e wr/i/icAfm een vcrAAirinj; a/7e /ejyft'n
Z)e recn/er tan de ^e/i//^e on/ne//en van de verp/u'/i/in^ /e an/M'<«»rd"c7i ;n «w»
die ryn wr/oo/iA?. /»/ee^owder.t. />/ee^?/lr/nd'eren o/'p/ee>fAroer.v en -rw.ten aari#u<j/ «
/ke tvjfze a/r ^edbe/d* in ne/ eert/e /iJ
/«rr 209
£en £e/u/£e /tan H'ei^eren om /e an/woorden o^ een vruaj; inaVe/t n// »it7 *an anmvwr<Am zo/uA?r een nana'e/j- o/feedr//^j?ene/m /e o/jen/)aren.
De recn/er Aan de ge/u/ge evenn'e/ ve7>/ic/i/en een verA/ari'n^» a/'/e /e/yfen /'ndVen dere
dV/ na a/iveginjr van d"e con/7/c/erend'e oe/anxen noodraAe///A ac-n/ /n een der^e///A >;eva/ Aan
de rec/i/er Ae/ja/en da/ d"e verA/ar/n^ a//een /en over.v/aan »'an ne/n re// en /.»ar/i/en r<// wordew
' /n een 2/7/ing me/ gej/o/en d'euren en onder o/7/eß?;ng van a*e p//Vn/ /o/ >;t'ne/m/»oM-

/<r/ 209a
fiedar/ewren van een geaVi/A/e /eAj/ Awnnen H-e/j?eren am /e an/mwrden O/J een vraag
naar de 5/e//er van een ar/i'Ae/ o / w a / in ne/ .t/uA M'ordlr geme/d" o/naar a*e />ron van a*e daarin
op/?eno/nen in/brma//e. //e/re(/ae ge/a7 i'oor een vraag naar degene </ie Aron i.v v««r andere
in/brma/ie a"ie redac/euren « /oever/ronwd" om in de «i/oe/enin^ van nun werAzaam/ieden /e
//e/ze//de rec/i/ a/5 d*e redac/euren AeAAen anderen a*/e Aenni.v neAAen verAre>fen aan^aana'e een aw/ewr o/feron door nun werA voor de de.v/)t'/rej^ende «i/j?ever//, r«/cic/ie, per.vAureau o/dri/AAeri/.
(f'anneer zwaanve^ende maa/5c/)ap/7e///Ae />e/an£<?n euen da/ in/brma/ie tvord'/ ver5/reA/ en d/7 van wezen/i/Ae />e/eAenw w voor de cpnWtfering van d*e zaaA, Aan de recn/er n/e//emin na /nacn/neminjj van d*i7 a//e.v de ge/u/'jje />e\'e/en de ive/xeri/ij; op /e /jeven
/n ne/ geva/ da/ a*e au/eur5 o/Aronnen een Awej/ie AeAien orr^/ju/J tvaarvan ne/ a/j»emeen ieAent/ vvord"en //? ne/ a/^emeen Ae/an/? H'OJ. d*an Aan ae j?e/ui/fe .t/ecn/jr ^ed*w«n>;en worden de we/Bering o/> /e geven iW/en da/ in ne/ Ai/zond"er noodzaAe///'A word*/ geacn/
/ndien an/woord' word"/ gegeven. Aan de recn/er />e.v/«i7en da/ ne/ .f/ecn/j gegeven ra/
»vorden /en overs/dan van de recn/er en par/iyen in een zi/ft'/q; me/ ge5/o/en a*euren en ond*er
op/egging van de p/icn/ /o/ geAeimnoua'ing
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//e/ wi d/7 ar//A;e/ />epaa/d<? is van overeen/fcomj/ige toepasi/ng op Ae/ Aoq/d van een
omroep en omroepmedewer/ters.
,4r/. 2/0
i .?/ecAtt een verWar/'ng word/ ver/angd me/ oe/refct/ng /o/ een ibves/ze waarover
• n/e/ Aan vertt/aren zonder /oe.v/emm/ng, AeAoor/ de ge/w/'ge a/s rege/ n/e/ /e worden
ng a/.v de /oe.v/emm/'ng wie/ /'.? gegeven. /enz// er grond w om aan /e nemen da/
' Aevo/en /tan worden /e ver/t/aren i//7 Aoo/de van ar/. 20^ s«o 2 /weede //'d
/n ge/M/ge opgeroepen d/'e Ae/ recA/ Aee// /e weigeren een »'erWar ing a//e /eggen me/ Ae/reAA/ng /o/ die /twe.f//e waarover A// za/ worden ondervraagd, dan tan /n de dagvaarding worden /oegevoegd da/ verscAi/n/'ng me/ nod/g is wanneer de ge/u/ge Aee// Aes/o/en
/e we/'geren een ver/t/ar/ng a/^/e /eggen. A/e/d/ een ge/u/'ge ///d/g voor de rec"A/5z/7//ng da/ A/y
za/ we/geren een verA/aring a/ /e geven, dan za/ de ddgvdarding geannu/eerd worden /'nd/'en
de we/geri'ng gegrond oevonden word/.

,4rA 2 / /
Oori/ee// a"e recA/er a"a/ een gefwige aVe woraV opgeroepen /e versc7»//nen n/e/ Aer recAr
/iee/i «m een \'er/lr/ar/ng a//e /eggen o/"om /e anrtiooraen op een vraag, o/ikan weigeren om
aaaraan u/Yvwring /e geven, aan za/ /ii/ Aem aaarop opmer/kraaw maJfcen.
fleweerf een geft/ige aa/ A// wie/ ne/ recA/ Aee// o/de p/icA/ /o/ Ae/ a/7eggen van een
verWar/ng, «/an a*ien/ Ai/ de gronden dVuinYwr aanneme/i/'/t /e matten. Si/ geftreAe van ander
AevW/.v vW.t/<«i/ Ae/ </a/ d*e ge/i/ige Ae/ ge.t/e/de me/ een />e/o//e Ae^racA/ig/.
A /ewand'd/i' Add* /ti/nnen nr/geren een tvrA/0r//i^ a//e /eggen /»egonnen /e verA/aren.
diaw Adn Ay w/e//em/n weigeren om deze voor/ /e ze//en o/de oe/q//e a/^/e /eggen.

Z3e ge/M/'gen »vorrfen a/rono'er/i/* geAoord". Zi/ worden aAs rege/ nie/ geAooro" over onderAand'e/ingen iw een z<wA waarover ri/ zi/n geAoorrf voor de AeAande/mg van de Aoo/dzua^.
/)e recA/er die/i/ />» Ae/ d/gemeew /oe.v/emmiwg /e geven een ge/wi'ge /e Aoren over on</t'rA«w«/e/i'wgt'w IWI'CW een por/i/ da/ wem7 en de ge/Mige oei/«ivrder « o/dee/weem/ aan Ae/
/)e.v/M«r van de ddnge/egenAeden van een par/// iw die ma/e da/ de zaa* Aem a/s eigen zaat
aangaa/.

2/5
Oe iw>rriWt»r van Ae/ gerecA/ vraag/ de ge/uige naar ri/w naam, geooor/eda/wm. fteq »vo()w/>/aif/.v en />e/reMmg /o/ pjr/i/en /wdi'en daar een M/zowdere grond voor w. word/
dr gr/Mige oo* gevraagd naar andere om.v/andigAeden die im7oed itwnwen Aeooen op de waarvaw de

ZV rwA/er waaJt/ enwor da/ v«rAorew p/aatt vindew op een wi/re die geeigend w o<"
d«idc"///>e ew ge/oo/n-aardige \-erWanwg /e ver/b-i/gen en die oiY/iy* w /en opzirA/e van de
Tragen die naar inAoud o/ »wrm Ae/ aanx/uren op een an/woord /n een Aepaa/de r/cA/ing. mögen me/ ut>rr/fn ge.t/e/d. im/i'en da/ n/e/ p/aa/.v vind/ om /egews/ri/d/'gAeden aan /e
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äi ü^bniKiiir <fle de £tf»'£? eerder nee// gegevm. o/ander* fci/rondere grwitfcn da/
d/e m>/ re/«i»i/ z//n voor de zao* zW/en nwden ^feMwifrd De voorr«//er vun
Art gerer/w Ja/ ne/ vernoor ovwnemen /m/i>/i tft> />/a<jtt vi'nd/ op een o«/>«n'rrt/i>te«de w»/ze o/'
andere gronden dau/vae no/>en.

OOSTENRIJK (Zivilprozeßordnung)''*"
§.289
(I) Die Parteien können bei der Beweisaufnahme zugegen sein; sie können an die Zeugen und
Sachverständigen diejenigen Fragen durch den Vorsitzenden oder den die Beweisaufnahme
leitenden Richter stellen lassen oder mit deren Zustimmung selbst stellen, welche sie zur Aufklärung oder Vervollständigung der Aussage, sowie zur Aufklärung des Streitverh.iltnisses
oder der für die Beweiskraft der Aussagen wesentlichen Verhältnisse Mr dienlich erachten.
Fragen, welche dem Richter unangemessen erscheinen, hat er zurückzuweisen.

UnzuMssigkeit und Verweigerung des Zeugnisses
§.320
Als Zeugen dürfen nicht vernommen werden:
1. Personen, welche zur Mittheilung ihrer Wahrnehmungen unfähig sind, oder welche zur Zeit,
aufweiche sich ihre Aussage beziehen soll, zur Wahrnehmung der zu beweisenden Thatsache
unfähig waren;
2. Geistliche in Ansehung dessen, was ihnen in der Beichte oder sonst unter dem Siegel geistlicher Amtsverschwiegenheit anvertraut wurde;
3. Staatsbeamte, wenn sie durch ihre Aussage das ihnen obliegende Amtsgeheimnis verletzen
würden, insofern sie der Pflicht zur Geheimhaltung nicht durch ihre Vorgesetzten entbunden
sind;
4. Mediatoren, die im Sinne des § 99 Abs. I Ehegesetz zwischen Hhegattcn oder im Sinne des
Art. XVI Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 zwischen, wenngleich bloß möglichen,
Parteien eines Pflegschaftsverfahrens oder ihren gesetzlichen Vertretern vermitteln, in Ansehung dessen, was ihnen in den auf die gütliche Einigung abzielenden Gesprächen anvertraut
oder sonst bekannt wurde.
§321
(1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden:
1. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen, seinem Ehegatten oder einer Person, mit
welcher der Zeuge in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grade verwandt
oder verschwägert, oder mit welcher er durch Adoption verbunden ist, ferner seinen Pflegeeltern und Pflegekindern, sowie der mit der Obsorge für ihn betrauten Person, seinem Sachwalter oder seinem Pflegebefohlenen zur Schande gereichen oder die Gefahr strafgerichtlicher
Verfolgung zuziehen würde;
2. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder einer der in Z. I bezeichneten Personen
einen unmittelbaren vermögensrechtlichen Nachtheil zuziehen würde;
3. in Bezug auf Thatsachen, über welche der Zeuge nicht würde aussagen können, ohne eine
ihm obliegende staatlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit zu verletzen, insoferne er
hievon nicht giltig entbunden wurde;
4. in Ansehung desjenigen, was dem Zeugen in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt von seiner
Partei anvertraut wurde;
' Informatie ontleend aan www.ris.bka.gv.at. de site van het Oostenrijkse Bundeskanzleramt.
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4a. in Ansehung dessen, was dem Zeugen in seiner Eigenschaft als Funktionär oder Arbeitnehmer einer gesetzlichen Interessenvertretung oder freiwilligen kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung von seiner Partei in einer Arbeits- oder Sozialrechtssache anvertraut wurde;
5. über Fragen, welche der Zeuge nicht würde beantworten können, ohne ein Kunst- oder Geschäftsgeheimnis zu offenbaren;
6. über die Frage, wie der Zeuge sein Wahlrecht oder Stimmrecht ausgeübt hat, wenn dessen
Ausübung gesetzlich für geheim erklärt ist.
(2) Die Aussage kann in den unter Z. I und 2 angegebenen Fällen mit Rücksicht auf die daselbst bezeichneten Angehörigen auch dann verweigert werden, wenn das eheliche Verhältnis,
welches die Angehörigkeit begründet, nicht mehr besteht.
§. 322
Über Errichtung und Inhalt von Rechtsgeschäften, bei welchen der Zeuge als Urkundsperson
beigezogen worden ist, über Thatsachen, welche die durch das Ehe- oder Familienverhältnis
bedingten Vermögensangclegenheiten betreffen, über Geburten, Verheiratungen oder Sterbefälle der im §. 321 Z. I, bezeichneten Angehörigen, endlich über Handlungen, welche der
Zeuge in Betreff des streitigen Rechtsverhältnisses als Rechtsvorgänger oder Vertreter einer
der Parteien vorgenommen hat, darf das Zeugnis wegen eines zu besorgenden vermögensrechtlichen Nachtheiles nicht verweigert werden.
§.323
(1) Ein Zeuge, welcher die Aussage ganz oder über einzelne Fragen verweigern will, hat die
(iründe der Weigerung mündlich oder schriftlich vor der zu seiner Vernehmung bestimmten
Ta&sul/ung. o<kt bei dieser Tagsatzung, selbst anzugeben, und wenn ein Widerspruch erfolgt,
glaubhaft zu machen.
(2) Im erslcren Falle ist ein solches Vorbringen des Zeugen den Parteien, soweit thunlich, noch
vor der zur Vernehmung bestimmten Tagsatzung bekannt zu geben.
§. 324
(1) Über die Rechtmäßigkeit der Weigerung hat, wenn die Weigerung vor dem erkennenden
Gerichte vorgebracht wurde, dieses selbst, sonst aber der beauftragte oder ersuchte Richter,
vor welchem die Weigerung erfolgte, mittels Beschluss zu entscheiden. Vor der Entscheidung
kann das Gericht die Parteien hören.
(2) Bei etwaigen Verhandlungen über die Rechtmäßigkeit der Weigerung braucht sich der
Zeuge nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen. Hat er seine Weigerung schriftlich
oder zu gerichtlichem Protokoll erklärt, so ist sein Vorbringen bei der Entscheidung auch dann
zu berücksichtigen, wenn er bei der zu seiner Einvernehmung anberaumten Tagsatzung nicht
erscheint.

§.337
1I) Der Zeuge ist vor seiner Abhörung zu beeiden. Zur Autklärung über die persönlichen Verhältnisse des Zeugen, über die Zulässigkeit seiner Abhörung oder Beeidigung und über den
Umstand, ob er eine tür die Ermittlung des Sachverhaltes dienliche Aussage abzulegen vermöge, kann jedoch vor der Beeidigung des Zeugen eine Befragung desselben vorgenommen werden.
(2) Auf Grund dieser Befragung kann das Gericht nach Anhörung der Parteien beschließen,
dass die Abhörung des Zeugen zu unterbleiben habe, oder es kann sich vorbehalten, über die
Beeidigung des Zeugen erst nach erfolgter Abhörung desselben Beschluss zu fassen. Der
beauftragte inier ersuchte Richter muss in jedem Falle die Abhörung des Zeugen vornehmen;
er kann jedoch die Entscheidung über die Beeidigung des Zeugen bis nach erfolgter Abhörung
aufschieben oder dieselbe dem erkennenden Gerichte vorbehalten.
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(3) Wenn sich ein Zeuge der Beantwortung von Fragen nicht einschlägt, hinsichtlich deren er
die Aussage gemäß §. 321 Z. I und 2, zu verweigern berechtigt wäre, kann sich das erkennende Gericht oder der die Vernehmung leitende beauftragte oder ersuchte Richter gleichfalls
vorbehalten, über die Ablegung des Eides erst nach erfolgter Abhttrung des Zeugen zu entscheiden.
(...)
§.340
1I) Die Vernehmung des Zeugen beginnt damit, daß der Zeuge über Namen, I ;ir ck-i (iebtirt.
Beschäftigung und Wohnort befragt wird. Erforderlichenfalls sind ihm auch 11.igen uher solche Umstände, welche seine Glaubwürdigkeit in der vorliegenden Sache betreuen, insbesondere über seine Beziehungen zu den Parteien, vorzulegen. Vor
seiner Beeidigung ist der Zeuge auch nach seiner Religion zu befragen.
(2) Bei der Abhflrung hat der Vorsitzende oder der die Vernehmung leitende beauftragte oder
ersuchte Richter an den Zeugen über diejenigen Thatsachen. deren Beweis durch seine Aussage hergestellt werden soll, sowie zur Erforschung des Grundes, auf welchem das Wissen des
Zeugen beruht, die geeigneten Fragen zu stellen. Außer dem Vorsitzenden können, wenn die
Vernehmung vor dem erkennenden Gerichte stattfindet, auch die übrigen Mitglieder des Senates an den Zeugen Fragen richten.
(...)
Rechtsmittel
§349
1I) (iegen die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Weigerung einer Aussage, der Ableistung des Eides oder der Beantwortung einzelner Fragen, gegen den Beschluss, dass die
Abhörung eines Zeugen zufolge tj. 337 zu unterbleiben hat, sowie gegen die im Sinne der ()$.
339 bis 342 bei der Vernehmung gefassten Beschlüsse und getroffenen Vertilgungen findet ein
abgesondertes Rechtsmittel nicht statt.
(2) Die Entscheidung des erkennenden Gerichtes über den Fortgang des Verfahrens bei Weigerung der Aussage oder der Eidesleistung durch einen Zeugen und über die Fortsetzung der
Verhandlung in den Fällen der §§ 332 und 335, die Beschlüsse, durch welche die Ladung eines
Zeugen oder dessen Vorführung angeordnet wird, sowie die über die Beeidigung eines Zeugen
gefaßten Beschlüsse können durch ein Rechtsmittel nicht angefochten werden.

PORTUGAL (Codigo de processo civil)'""
SECCÄO VI
PROVA TESTEMUNHAL
SUBSECCÄO I
Artigo616°
1. Tem capaeidade para depor como testemunhas todos aqueles que, näo estando interditos por
anomalla psiquica, tiverem aptidäo fisica e mental para depor sobre os factos que constituam
objeeto da prova.
2. Incumbe ao juiz verificar a capaeidade natural das pessoas arroladas como testemunhas,
com vista a avaliar da admissibilidade e da credibilidade do respectivo depoimento.

"*' Informatie ontleend aan www.gica.net. de site van de Portugese Orde van Advucalcn en Juridische
beroepsbeoefenaars.
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Artigo617°
Estäo impedidos de depor como testemunhas os que na causa possam depor como partes.
Artigo 618°
1. Podem recusar-sc a depor como testemunhas, salvo nas accöes que tenham como objecto
verificar o nascimento ou o öbito dos filhos:
a) Os ascendentes nas causas dos descendentes e os adopiantes nas dos adoptados, e viceversa;
b) O sogro ou a sogra nas causas do genro ou da nora, e vice-versa;
c) Qualquer dos cönjuges, ou ex-cönjuges, nas causas em que seja pane o outro cönjuge ou excönjugc;
d) Quern conviver, ou tiver convivido, em uniäo de facto em condicöes anälogas äs dos cönjuges com alguma das partes na causa.
2. Incumbc ao juiz advcrtir as pessoas refendas no nümero anterior da faculdade que Ihes assiste de sc recusarem a depor.
3. Dcvem cscusar-se a depor os que estejam adstritos ao segredo proflssional, ao segredo de
funcionärios püblicos e ao segredo de Estado, relativamente aos factos abrangidos pelo sigilo,
uplicando-se neste caso o disposto no n° 4 do artigo 519°.
SUBSFXCÄO II
Producfto da prova textemunhal
(...)
Artigo 620°
1. () juiz da causa que seja indicado como testemunha deve declarar sob juramento no processo, logo que estc Ihe seja concluso ou Ihe vä com vista, se tern conhecimento de factos que
possum influir na decisäo: no caso afirmativo. declarar-se-ä impedido, näo podendo a parte
prescindir do seu depoimento; no caso negativo, a indicacäo fica sem efeito.
2. Quando tiver sido indicado como testemunha algum dos juizes adjuntos, o processo ir-lhe-ä
sempre com vista, nos tennos do artigo 648", ainda que para outros efeitos a vista seja dispensavel.
Artigo 635°
1. () juiz. depois de observar o disposto no artigo 559°, procurara identificar a testemunha e
pcrguntar-lhc-a sc e parente, amigo ou inimigo de qualquer das partes, se estä para com elas
nulguma rclacäo de dopendencia c sc tem interesse, directo ou indirecto, na causa.
2. Quando verifique pelas respostas que o declarante £ inäbil para ser testemunha ou que näo e
a pessoa que fora ofereeida, o juiz näo a admitirä a depor.

vw/a/ing:
17.

/4rt. 6/Ö
/.Zyn gescA&r om een wA/ur»ng <j/"/e /eggen a/5 genug? a/ <Aegenen </ie. mer zz/'m/e
(«i vanwege Au« /MvcAi.«<-/if cj/w»ormci<i//»eirf, Je /ic/iume/i/ie en gee$/e/y*e
vwWaren over aW /eile« <#e owdern'erp uifmuAen win Aef ftewi/s.
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2. //*/ « oow de /w/wer om de nu/Kur/i/Ae gescAtA/Aeid »wi de a/5 ge/mgen opgfrot/wn personen was/ /e 5/e//en, me/ Ae/ oog op de Htujriitrin^ i w i de rof/<ja//><Jtir>?f«/ en geA
vu/i Ann rejperfieve verA/aring.
6/7
An awm o n /e verA/aren a/5 genüge Ji/n zy die in de /»rocedwre a/5 / w f i /
Aunnen a/7eggen.

ZJeAa/ve m de prooedwr« dif fen doe/ Ae/>Aen de geAoor/e of Art oiw/i/den vun A('n</errn mi/
/e j/e//en. Awnnen z/cA versc/iowen om ee/i verA/aring a/ 7e /fjy;t7i IJ/.V >;c'/M/ge
a> de a5t*e/idfn/?n /n de :a^en van de dejcenden/en en de adr>/>rcren<A'n /n de ruA«'rt vun dr
geadop/eerden. en vi<-e »'ersa.
6y de jc/ioonvader o/de 5rnoonmoeder m de raAen van de «rnoonzoon q/^Jc/»(>om/<x>ir«T. en
vice ve«a,
c) /eder van de et-/i/geno/en, o/geweren ernrgeno/en. /n de ra*en tvaarin de andere et'/ifgeno«/
o^genezen ec/i/gentwf par/// «.•
d> Hie samen/ee/r o/nee/f 5a/wenge/ee/y. me/ een van depar/i/en <n de raa* in een /«•i/Wi/*e
gemeenjc/ia/> in o/ru/and/gnedengWiyit oan die \'an e<n/e/ieden.
2. //e/ « aan de recn/er om de in ne/ vorige /id genoemde/H'r.vonen /e ni/ren «/> </e moge/^/1Aeid die «en o/x.'/tvl<jtif om rif/i /e wrifnonen van ne/ a//eggen van een verA/aring
i Zi/n ver/j/icfl/ r«-/r /e »'er.?<nonen van ne/ a/Zeggen van een »vrA/an/ig degenen <//e zi/ngeionden aan ne/ /x'roe^ge/it'im. aan ne/ am/)/enarenge/i«'/m en aa/i Ae/ >7aa/.vge/ieim. me/ />e/reAA/ng /o/ de /ei/en die zy AeAAen vernomen onder ne/ rege/ van geAeim/ioudi/tg. H'aar/>i/ /ie/
/»epaa/de in onderdee/ 4 van arr 57 V''*''• van cnvreenAcwm/ige /oepaii/ng «.

FoorArengen
/<r/. 620
7. De raaA\srern/er die word/ aangewezen a/5 ge/i/i'ge moe/. rodra de ront7u.viej 21/n getv/.v.ve/d
o/de raoA /er inzage gaa/. in deprocedure onder ede verA/aren o/'Aiy Aenm.v Aee// van./ei/en
die de oe5//.wi>ig Aunnen Aeinv/oeden, in Ae/ />eve.s/igende geva/ M A17 verp/icA/ ronder />e/emmen'ngen /e verA/aren, ncA me/ dee/5 aan zi/n verA/aring Au/i/iende onMreAAen. in Ae/ on/Aennende geva/ A/i/// de oproep/ng zonder e/?ec/.
2. ffanneer een van de 6i/zi7/er5 a/5 ge/w/ge w aangenezen, dan gaa/ deprocedure a////d /er
inzage /n de rin van ar/. 6^Ä, /enzy om andere redenen van de inzage n-ord/ a/gezien.
^r/ 6J5
/. 7Je recA/er za/, na Ae/ Aepaa/de in ar/ 550""' in acA/ /e AeAAen genomen, de iden/i/ei7 van
de ge/uige va5/5/e//en en vragen o/deze verwan/ o/Aevr/end « me/ o/viyand w van een van de
par/i/en, o/er enige a/AanAe/i/AAeidire/a/ie me/ een van de par/i/en />ej/aa/ en 0/ A// enig dir«7 0/1'ndirec/ oe/ang Aee/? 017 de zaaA.

"*" Art. 519 lid 4 luidl: "4. Deduzida escusa com fundamcnlo na alinea c) do nurncro anterior, i aplicävel,
com as adaptacoes impostas pela naturcza dos intcresscs em causa, o dispoMo no proccsso penal accrca da
verincavao da legitimidade da escusa e da dispensa do dever dc sigilo invocado." (<"^p >»i-n«i-;m/c- WMC/I«"'»Ä ^e/KuetrJ op u / i w u c van /ifI vorig«- //J « /ofpatsWiyA. /nf/ tfc öanpat.tmjffn o/?»;e/t'xi/ t/rx;r t/t- uarc/
wan (fe m /k;/ jf«//n/j ri/ndf />c/angen, /irt Nfp(ja/<^ in Ael .i/ro/proc« Ae/rt'//«rmif aV vcri/ird/ie vün </t^e/Ji^>K-/(/ von tfc wr5c/K>ning en van tit- dM/wn.ia//

' ' " Ue bepaiing die de beediging van dc getuigc voonchrijft.
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2. Wa«we<?r w/V de gegev«; a/jnvoo/v/e« 6///*/ c/ar rfe Ae/roMewe ondciiva«m « o/n re gem/gen
»/"/we/ de ftewerde /»erroo« /'$, za/ de rec/»er /iem me/ foe/a/en for to a/7egge/7 vaw een ver-

SPANJE (Codigo Civil)""
Articulo 1245
Podran ser testigos todas las personas de uno y otro sexo que no frieren inhäbiles por incapacidad natural o disposiciön de la ley.
Artfculo 1246
Son inhäbiles por incapacidad natural:
1. Los locos o demcntes.
2. Los ciegos y sordos, en las cosas cuyo conocimiento depende de la vista y el ofdo.
3. Los mcnores de catorce aflos.
Articulo 1247
Son inhäbiles por disposiciön de la ley:
1. Los que tienen interes directo en el plcito.
2. Los ascendientes en los pleitos de los descendientes, y estos en los de aqudllos.
3. hl suegro o suegra en los pleitos del yerno o nuera y viceversa.
4. I-11 marido en los pleitos de la mujer y la mujer en los del marido.
5. Los quc estan obligados a guardar secrelo, por su estado o profesiön, en los asuntos relativos
a su profusion o estado.
6. Los especialmentc inhabilitados para ser testigos en ciertos actos.
Lo dispuesto en los nümeros 2„ 3. y 4. no es aplicable a los pleitos en que se träte de probar el
nacimiento o del'unciön de los hijos o cualquier hecho intimo de tarn ilia que no sea posible
justitlcar por otros medios.
Ley dc Knjuiciamicnto Civil
Artfculo 367 Prenuntas gcnerales al testigo
1. II tribunal prcguntura inicialmentc a cada testigo. en todo caso:
I." I'or su noinhrc, apellidos, edad, estado, profesiön y domicilio.
2." Si ha sido o es cönyuge, pariente por consanguinidad o atlnidad. y en qu£ grado, de alguno
de los litigantes, sus abogados o procuradores o se halla ligado a £stos por vinculos de adopci6n, tutela o analogos.
3." Si os o ha sido depend icnte o esta o ha estado al servicio de la parte que lo hay a propuesto o
de su proeurador o abogado o ha tenido o tiene con ellos alguna relaci6n susceptible de provocar intereses comuncs o contrapuestos.
4." Si tiene interes direeto o indirecto en el asunto o en otro semejante.
5." Si es amigo intimo o enemigo de alguno de los litigantes o de sus procuradores o abogados.
6." Si ha sido condenado alguna vez por falso testimonies
2. 1-n vista de las respuestas del testigo a las preguntas del apartado anterior, las paries podran
manitestur al tribunal la evistencia de circunstancia* relatives a su imparcialidad.
II tribunal podra interrogar al testigo sobre esas circunstancias y hara que preguntas y respuestas se consignen en acta para la debida valoraeiön de las declaraciones al dictar sentencia.
"*' Inl'omuilic ontlccnd aan civil.udg.es. ecu pn>jccl van de Rechtcnfacultcit van dc Universilcil van GCTOnu. In stral/akcn gcldt slcvhte cen wer bepcrktc mogclijkhcid t»x verschoning voor gceslelijken en openh»rc amhtcnurcn. tc virxkn in ait. 417 Ley de Knjuiciamiento Criminal.
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Arrfcuk» 368 Con ten Wo y admisibilidad dr las preguntas que se formalen
1. Las preguntas que sc planteen al testigo deberan formularse oralinciUc. en scntido alirmativo, y con la dchida clandad y precision. No habran de incluir valoraciones ni cahficaciones, y
si estas se incorporaran, se tendran por no reah/adas.
2. El tribunal decidirä sobre las preguntas plantcadas en el mismo acto del interrogatorio, admil iendo las que puedan resultar conducentes a la averiguacion do hcchos y circunstancias
controvertidos, que guarden relaciön con el objeio del iiiicio.
Se inadmitiran las preguntas que no se refieran a los conocimienios propios de un testigo
segün el articulo 360.
3. Si pese a haber sido inadmitida, se respondiese una pregunta, la respuesta no constara en
•eta.
Artfculo 371. Testigos con deber de guardar secreto
1. Cuando. por su estado o profesion, el lestigo tenga el deber de guurdar secreto respecto de
hechos por los que se le interrogue. lo manit'estara ra/onadamente y el tribunal, considerando
el fundamento de la negativa a declarar. resolvera. mediantc providencia, lo quc procedu en
Derecho. Si el testigo quedare liberado de responder. se hara con.star asi en el acta.
2. Si se alegare por el testigo que los hechos por los que se le pregunta pertenecen a mntcria
legalmcnte declarada o clasilicada como de caräeter reservado o secreto. el tribunal, en los
casos en que lo considere necesario para la satisfaction de los intereses de la administration dc
justicia. pedirä de oficio, mediantc providencia, al organo competentc el documento olicial quc
acredite dicho caräeter
El tribunal, comprobado cl fundamento de la alegaci6n del caracter reservado o secreto, mandarä unir el documento a los autos, dejando constancia de las preguntas alcctadas por el secreto oficial.

5. /<//persons o/e/7Aer sex mav />e >v/r«e.?5«, wn/c« /Aey are /wrom/?<?/eM/ Av re>aw« o/"
na/uro/ iwcapac/fv or </ü^o5/'//'o/i o///>e /uw.

/. Crarv or mjawe persons.
2 r/»e Winrf one/ //ie rfea/^ w;7/i respec/ to f/iose makers f/ic i n o w / e ^ t ' o/'wA/cA rfiywu/.v on
s/'^A/ onrf Aear/ng.
1. Persons «nt/er/öurfeen _years q/^age.
/Irr 7247. TAe /b//oK'/ng ore /nrom/>eren/ />v o"w/>os/7/on o//aH':
/. TAose Aav/nj? o rf/rert ;'n/eres/ »n fAe /i;/ga//o/i.
2. ^scenaVin/s /n /Ae swi'/s o/^/Ae/r </eTren</<i/tM, ana* /Ae /aWer ;« 5«//7s o//Aeybrmer.
i. TAe /b/Aer-/n-/aH' or /no/Aer-/n-/aH' /n rAe su/Ys o//Ae son-/n-/aH' or a"auj;A/er-/n
vice versa.
4 TAe AMsAano" /n rAe s«//s o//Ae »v//e ant/ /Ae w//e »n /Aose o/^/Ae AusAonrf
5. TAose ivAo are oo//j?afea' /o *ee/7 secre/s, Aecawse o//Ae/r sra/i« or /jro/few/on, /
re/a/ing /o ?Ae/r prq/ess/on or sAa/ws.
6. 7Äose /Aor are f/7er/a//v c/«saua///?ea' to Ae »v/7ness to cer/a/n actt.

"" De Engelse vertaJing is overgenomen uit J. Romanach Jr, C/W/ Co<fe o/ 5/xj/n. Lo» Angeles 1994.
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FAe /7rov/j/o«i o/n«mAers 2, 3 a m / 4 sAa// wo/ Ae app//caA/e to su/tt wAere /Ae A/r/A or Wea/A
o/7Ae fA/VWren, or a«v /'n//'ma/eyam/7y^7c/ //»a/ CO/I/IO/ Reprove« Ay any o/Aer means, is sougA/
to Ae proved.
WeWer/anW.?e verta/wigv
We/ op a e recA/jp/e^/«^ /n c/v/e/e za/ten
/fr/. i<57 /4/gemene vra^c« aaw We ge/u/ge
/. De recA/er vr««/?/ eer.v/ «an /Were ^e/«/j?e //i /eWere rat;*:
/."Z//n wa«/w, roepnaam, /ee////W, Awrger////te s/aa/, Aeroep en woonp/aa/s.
2." O/"A// i.v «/•/.? gewe.v/ ecA^emwr. A/oeW- o/aan»'erwan/ en iw weMe graafl", va« een van ae
par///(7i. /»/n a</v»ra/en o/"p/Y«wei/rs o / aan Aen /.? verAowrfen a"oor a</op//e, >'oo^a"//' <?/• een
5." W/ Ay a/AawAe///A « o / /.v ^eu'ee.v/ o/ /'« aVenj7 ;.s o / « j?eu>eei/ van a"e p a r / y a";e Aem Aee/r
voor^feAracA/ o / v a n riy« proewrewr o/aaVocaa/ o/en/ge re/a//e ona*erAouc// o/Aee// onaerAouaen <//<• ^an /e/V/en to/ overeenAowena"e o//egenge.?/e/ae Ae/angen.
^." O/ A/y een </i're<7 o/' /'/K//>e<7 Ae/ang Aee// A// a"e Ae/ro^^en o / een abar/wee verge///£Aare
5. " O / A / / /n/zem Aevr/en«/w mef <^v//a/i</ w van een van aepar/i/e/t o/Au/iprocurettrs o/aa'6." O/A// wii/ « verorWee/t/ wegen.? me/neea".
2. Ce/e/ op oe nwiifwirrffB i>an «V ge//v/'ge op t/e vragen Aerfoe/a" in Ae/ vor/ge //'rf Arunnen ae
p«/7//V« <;a« c/e recA/er «Vww A///*en van o/n.v/ana'/gAea'e« /we/ Ae/reW/'ng to/ a*e onpar///V//gAe/(/
van a*«' gf/i//ge. De recA/er A«« </e gi'/i//ge «nt/ervragew over J/e o/n.v/ana'/gAea'en en Aepaa//
wt'/Ai' ivy/gen c// <;n/H'oor</i'n »v«rr/en o/>gc/io/nen //; Ae/ /vwe.v-verAaa/ we/ Ae/ oog op a"e vere « / e ii'aan/erfng van ae »vrA/ar/'ngen A// Ae/ »7/ren van Ae/ von/iw.
/(r/. .?rt<V /nAoi/a" e/< /oe/aa/AafjrAeia" »WM rfe /e .v/e//en vragen
/. /)»• </</n </<• gc7«/ge /<• ,v/e//e/i vragen ni«e/en /»if>n</e//>ig H'ordew ge/örmw/eera', m een Aeves//'ge;ia"e II'M. we/ </e »rre/.v/e Ae/f/erAe/V/ en prei7.v/e. /fr mögen geen H'aarrfer/ngen en Jbva///ica//'e.v /« vr»f»rAo»iew.' im//e/» (/// n/'e//emi>» Ae/ gei'a/ /i\ Hora"en aere geatA/ </aarva/i geen
on</<'r</ee/1//'/ /e ma^en.
2. / V re<A/er Ae.v/i.v/ ///Wem Ae/ verAoor o»'er ae /e ,?/e//en »ragen en /aa/ a e vragen toe rf/'e
Hunnen /e/V/en to/ op/ie/r/eWng van </e zaa* en Ae/M«/e r>/nA7am//gAeaen, rf/'e verAana" Aowaen
we/ A<7 »vwrwerp i'an Ae/ ge.vcA/7.
Fragen (/ie gt'cvi Ae/reM/'ng AeAAen op rfe e/gen we/emrAap van a"e ge/w/ge /'/i rfe z/n van ar/.
i6W tvori/e/i w e / toege.v/aa/i.
1. An«/ie>i een vmag MwrdV Aean/u-oorc/ rf/e n/'e/ /oegt'/a/cit Aaa" wogen worden, woraY Ae/ an/M'oora' /i/e/ opgenumen /'n Ae/ proces-verAaa/.
i4rt, J 7 / Ge/Migen w e / e e n geAe/'wAoM<//ng.?p//'eA/
/. /na'/'en r/e g(7«/'ge ;/// Aoo/rfe »'an ri/;i .v/am/ »'erp//rA/ « geAe/'m /e Aowaen Ae/geen u'aaromftt»/ A;/ u w ( / / <>/>(/erir(i<ig</. gee// A//' </u/ me/ reaenen om/erAouuv/ /e Aenne/i en a e rerA/er. ae
gron</ »wv r/e H'e(jfen'wg ow /e wrW<w«» Aeooroe/ena". za/ A// AejrA/AA/'ng Ae.v/«jen o»'ereentoms/ig r/e rt'gWen de.v ret'A/.v. /nc/ie/t </e ge/M/ge tt'oraV Aevri/W »'an a e »'erp//rA//ng /e ver*/aren. ; « / </// »>i Ae//>r<xv.v-verAaa/ uonAvi opge/e*en</.
2. /m/i'en </<><>r (/<• vt7M/'ge »von// </(»ngevf>er</ a a / </a/gene Maarnaar A// HWOV geiraaga" Ae/reAWwg A»'i7/ c/' <i/i on</iTH-erp </<!/ »Wgem We »re/ i.v aangemerit/ o/gef/<M.v///reera'a/.v voorAeA«M(/ew «/' geAe/w, Wan r a / We ret'A/er /n We geva//en H«ur/n A// W/7 nooWza*e///'/t aeA/ /er
»•<>/(/<H"wng (KM Ae/ Ae/ang »wn We re»'A/.vAeWe/i/ig. A// AescA/M/ng awA/jAa/»'e a a n Ae/ Aevoeg</«• »rj><Mn »vrrot'te« ow een awA/e///* W<H-«men/ /er Ae»«i//g/ng A/er»wr
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A/a ewwro/e van aV aa/igevoerde J^CWK/ »vor A« aungeuoenrfr voorAfAoMcfoii qfyfrrtmt JtaraA/«• van a"e Aerrototen in/or/iM/ie za/ <&• ;•«•*/«• to>f dooM/nem IMD Ae/ rirnfl wftoiW
ffr mrr/cgging va/» aV vrugen d/V i/oor Art um/nWiyic xWitwm M'or«/ivi gttrqflfcw,

ZWEDEN (Rätlegangsbalk (1942:740))"**
36 Kap. Om vittne
1 § Var och en. som inte är part i malet, far höras som vittne. I brottmäl tar dock mälsAgandcn
inte vittna, avert om han ej for talan.
I brottmäl tar \ ittnesförhör inte heller äga rum med nägon som har atalats for medverkan till
den gäming förhöret gäller eller för nägon annan gärnmg som hur omcdclbart sumband med
den gärningen.
Vad som sags i andra stycket om den som har atalats skall ocksa gälla den som för gaming
som dar avses
1. är skäligen misstänki och har underrättats om misslanken cnligt 23 kap. 18 tj.
2. har meddelats straftftrcläggande eller förcläggandc av ordningsbot, cller
3. till följd av beslut enligt bcslämmelser om ätalsunderlatelse cllcr sflrskild Atalsprovnmg cj
har ätalats.
Skall nägon som avses i andra eller tredje stycket höras i en rtttlcgang som inle avscr Atul mot
honom själv. gäller i fraga om kallclsc till Ittrhandlmg (K'h pälM|d lor utcvuro trän litrhuiullmgen samt i träga om Iftrhörct vad som sägs om tilltaladc i 31 kup. 4 t;, 37 kap. I t). 45 kap. 15 §
samt, med undanlag Iftr vad som sägs om häktmng, 46 kap. 15 §. I fraga om rillt till crsällning
för inställelse vid förhandling gäller 36 kap. 24 och 25 §§.
2 § Aberopas till vittne ledamot av rätten, pröve han pä sin domared, om han vet nägot, som
kan tjäna till upplysning i malet. Finner han det, mä han höras som vittne.
3 § Den som med part är eller varit gif) eller är i rätl upp- cller ncdstigande släktskap cllcr
svägerlag eller är syskon cller är i det svägerlag, att den cne är cller varit gift med den andres
syskon, eller som pä liknande satt är parten närstäende, varc ej skyldig att avlägga vittncsmäl.
Star nägon till parts ställförcträdare i sädant förhällande, som nu sagts, ägc han cj pa grund
därav undandraga sig att vittna.
4 § Är den som äberopas till vittne under femton är eller lider han av en psykisk stöming, prövar rätten med hänsyn till omständigheterna, om han far höras som vittne.
5 § Den som till följd av 2 kap. I eller 2 § eller 3 kap. I § sekretesslagen eller nägon bestämmelse, till vilken hänvisas i nägot av dessa lagnim. inte fär lämna cn uppgift fär inte hOras som
vittne om denna utan tillständ Trän den myndighet i vars verksamhet uppgit'ten har inhämtats.
Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologcr. psykoterapeuter,
familjerädgivare enligt socialtjänstlagen och deras biträden far höras som vittnen om nägot
som i denna deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i samband därmed crlarit. endasl
om det är medgivet i lag eller den, till vars förmän tystnadsplikten gäller, samtycker till del.
Den som till följd av 9 kap. 4 § sekretesslagen inte fär lämna uppgifter som avses dar fär höras
som vittne om dem endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmän sekretessen gäller
samtycker till det.
Rättegängsombud, biträden eller försvarare far höras som vittnen om vad som anförtrotts
dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger det.
' Informatie ontleend aan www.notisum.se. ecn Zwcedse commerciele juridische databank.
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Ulan hinder av vad som sags i andra eller tredje stycket loreligger skyldighet an vittna for
1. andra an försvarare i mal angäende brott som avses i 14 leap. 2 § femte stycket sekretesslagen och
2. den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 leap. I § socialtjänstlagen i mal enligt S kap. 2 §
eller 6 kap. 6, 13 eller 14 § samma lag eller enligt lagen med särskilda bestämmelser om värd
av unga.
Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sadant samfund har motsvarande
siallning fär inte höras som vittne om nägot som han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavärd.
Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförord- ningen eller 2 kap. 3 § yttrandcfrihctsgrundlagcn far höras som vittne om förhällanden som tystnadsplikten avser endast i
den man det föreskrivs i nämnda paragrafer.
Om nägon enligt vad som sags i denna paragraf inte far höras som vittne om ett visst fbrhallande, far vittnesforhör inte heller äga rum med den som under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.
6 § Vittne mä vägra att yttra sig angäende omständighet, vars yppande skulle röja, att vittnet
eller nägon honom närstäende, som avses i 3 §, förövat brottslig eller vanärande handling.
Vittne mä även vägra att avgiva utsaga, varigenom yrkeshemlighet skulle uppenbaras, om ej
synncrlig unlcdning fftrekommer, att vittnet höres därom.
10 § Innan vittnesmäl avläggs, skall ratten höra vittnet om hans fullständiga namn och, om det
bchövs, alder, yrke och hemvist. Ratten skall ocksä försöka klargöra om vittnet till part eller
till saken star i nägot forhällandc, som kan vara av vikt för bedömandet av tilltron till vittnets
bcrdttclsc. eller om det annars ("inns omständigheter av betydelse i detta hänseende.
Star vittne till part i sädant förhällande, som avses i 3 §, skall vittnet erinras om att han icke
är skyldig att avlägga vittnesmäl.

CAap/er Jrt W'i7w.v.se.s

/jveryone wAo i.vno/ a p«r(v in /Ae case may Ae Aeara" as a w//nesf. /n a cri'mina/ case, Aowever. /At* ujy;nV»'t'</ person w«v wof Ae Aeara* as a w/7weM even i^ Ae « wo/ a party to /Ae proceedings.
Wor may m a tr/m/na/ case /e.s/#v any person »vno /»as fteew prosecurerf/br par«cipa«on in f«e
(T/'mi>ia/ «t7 to H'/iifrt fne fej/imony re/erj or^br ano/ner enm/na/ acf aVrec//y connec/ea" vv/'/A
//if //V.v/ at7.
H7w/ i.s .v/a/t'i/ w /At' .vtt-ow//wraj^rapA <;/)<>M/ /At- person Aav/njf />eew prosecu/ea" sAa// a/50
At'ar upon a/ir person »vAo as to a cri'm/na/ ar/ /Aere re/erred" /o
/. is reason«/)/»' .si/ipec/ea" ana" Aos Aeen in/ormea* o / /Ae .susp/don pi/rsuan/ to CAap/er 2i.
2. Aot 6 w n no/i/iea" o/'an ora*er o/"e/'/Aer summarv mone/arv pena/fy or swrnmary /mpos/7/on o /
ArMcA-q^cgM/a/ionx /inc. or
i . Aas nof A«en pro.vcc-M/f</ in con-stt/uence o/ u aVcui'on accoraing to /Ae provisions on wa/ver
o/prtwecv/ion or on pro.set-M/ion <j//er spec/a/ ejramina/io/i.
y a person re/rrrra' to in /Ae .stvont/ or /Air«/ /wrajjrapA sAa// />e Aeara" in a rria/ /Aa/ abes no/
pmsefM/ion a^ains/ A/m.se//. /At' proi'isionj concerning a"e/enaan/.s in CAap/er i / .
"*' De Hngclse vertaling is ontlecnd aan iustitic.rcgeringcn.se. de site van het Zwecde minislerie van jusütic. l)c vertaling van art. 10 was met mccr beschikhaar en is daarom door de auteur vcrzorgd.
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•*. CAop/er J7. Ser/ion /. CAop/er -Z5. Stv/io/i /5. tint/ CAty/tr •/A. &<7ion
p
grapA / sAa// app/v HI/A regard /o summorutvc to d/r<W a /if<jriM>». iwtt«ji«WM t>7 nonattendance a/ /Ae Aearing. W f A f ejru/wimjnon rAe /wwwions in (.'Aap/w .?rt. Scr/ions .'V <wrf
25, sAa// app/v H7/A regard /0 /Ae rigA/ to compensation /or «irrendbnre a/ a Aeariqg.
Sec/ion 2
(f a member 0 / /Ae cour/ w aj//ed ai a tvifnn«. A* sna// rtwis/aW" o« Aw oa/A at <i /uafe*
wArtAer A* blows am-rA/ng /Aof m/^A/ />e i/i/brma/i'tv in /A* ca5* /AAe /i/k/r (Aa/ Af vo «AH-.V. AT
mn' terf//v as a M/

jpoi/se. /ormer spouse, re/a/ive ftv A/ooo" or Ay «arr/a^f /w <//recf /i»ea/ a.vr«/ «r i/nrcW. or
o/^a /Jarn\ or a persow so re/a/ea* Ay marna|»f /o a ;wrft //laJ nwt* o/'/At'm w, or Aa.t
marr/ea" to a siA/m^r o/»Ac ofAer, or a p^rso« rorres/xjMa'/njj/v rWa/«/ to a /wrfv. w wol
.4 /w.?o« correspom/iw^/v re/a/ea"toa jwvy's fega/ rcpmmrci/i'tv. Aov»rv«r. may «0/ aw«/ /Ar
i' Ay rtojon o/'/Atif re/a//onsA//j.
5ec»on 4
^"/M/imony « SOUJJA/ >om a person MAO « U/K/W /AW a f ( <^/^)wn>Karv or fi((J!rr* /rom m«tta/ oVs/MrAance. /Af tour/ .v/ia// a*c/rrm/'m> m arcorrfanrr M7/A /Ar f/rrMm.v/anrrs uA«7/n'r Ac
muv />t' Aeara" as a
Sec/ion 5
Persons H'Ao may no/ /jrov/'at /n/örma/;'on pursuun/ to ci/Acr //ic Avrwy .4(7. CAa/>/er 2, 5ec//ow / or 2. or CAap/er i. 5ec//on /, or anv provu/on rti/errfa" to I/J any «/"/Acw .f/a/w/ory prov/s/ons, may no/ oe Aeara* as »v/7ness cone-ermntf //ia/ m/orma/ion M'I/AOU/ /At' /XTMUWIM Ay
/Ae au/Aor//v ;'n /Ae ac/ivi'Av o/ivAicA /Ae /'/i/brma//o/t Aas />een oA/a/nea*
/4aVoca/es, pAvs/'f/'ans, a"en//s/s. miaV'ives. /rain«/ nurses, p.TtY'Ao/o^M/5. /wyrAo/Aerap/s/s,
_/&mi7y ^uioVinre oarers una*er /Ae fa'/a/ Services ,4c7 ana* /Aeir co»«»/ muv n«/ /t'.v///v concerning matters en/rus/et/ to. or ybuna* ou/ Ay, /Aem in /Aeir pro/essiona/ capaci'/i' un/cn /Ae
cxamina/i'on « au/Aorizea* oy /a»v or is consen/ea* to Ay /Ae person/or wAose Aene/f/ /Ae aWy 0 /
secrecy is imposea*. Persons M'AO pursuan/ to /Ae Secrecy ,4c/, CAap/er 9, Sec/ion 4, may no/
proWafe /Ae in/brma//on /Aere/n re/erret/ to. may />e Aeara* as a H7/ness concerning //ia/ //i/orma/i'on o«/v i/au/Aorirea" Ay /OH' or /Ae person/or wAose Aene/7/ /Ae a*u/y o/s«7wy ur <mpo.Tc</
consen/s /Aere/o
/O/orneys. counse/ or a"e/ence counse/ mm- Ae Aeara" a.v a »•('»»« concerning ma//ers (f/i/ruj/ca*
to /Aem in /Ae per/brmance o//Aeir assignmen/ 0/1/y i//Aepor/v gives consen/
A'oAvi/A.s/ana'ing /Ae provisions in /Ae secona* ana* /Airo* paragraph, /Aere is an oA/iga//'on to
give evidenceybr
/. persons o/Aer /Aan ae/ence counse/ in cases concerning o^ences re/erreo* /o C'Aap/er /^,
Sec/ion 2. /i//A paragrapA o//Ae Secrecy /<c/> ant/
2. persons oW/gerf to provide in/brma/ion una*er Sec/ion 7/ o//Ae Socia/ Services /4c/ on care.*
unaVr Sec/ions 25 or 27 o//Ae same ,4c/ or under /Ae Spec/a/provw/ons /or /Ae Care 0 / Koung
Persons .4 c/.
Minuter* o/a re/i'gious AoaV or /Aose Aaving a corresponding s/am/ing /n JUCA a congrega/ion mov no/ Ae Aearo" as a wi/ness concerning matters aAou/ »vAicA /Aey Aave Aeen in/ormeo' a/
a secre/ con/ession or e/se a*uring conversa/ions/orpas/ora/ care
-4nyo/ie H'Ao IS oouna* Ay a"urt'toobserve secrecy pursuan/ /o /Ae Freedom 0/Press /(c/. C'Aap/er J, Sec/ion i. or /Ae Fundamente/ Law on /Ae Freedom 0/Expression, C'Aap/er 2, Sec/ion i,
mav oe Aeard as a wi/ness concerning /Ae circums/ances to wAicA /Ae secrecy du/y re/a/es on/y
to /Ae ex/en/prescribed Ay /Ae said sec/ions.
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w/ia/ /* .s/a/ea*in /Aw .sec/ion a />er.?ow way no/ oe /leara" as a w/frierc concerning
a par/icu/ar f/rcuOTi/ance, nor mav a w/7new eram/na/ion occur H'i7/i //ie person w«o,
Ay </i//y o/secrecy, Aa,s assü/a/ wi/n /n/er/7reto//on or rrans/a/ibn.

y4 w;7nc,v.v «ay c/ec7/ne to /e.v/;/V' roncern/n/? a c/rci/m.T/ance /na/ i«oi/W revea/ /«a? Ae. or a
per.vow re/a/ei/ to /;;>» a.v .v/a/eo* ;n 5ec//'on i. naj comm/Z/ea* a cr/m/na/ or ^w/jonoi/raft/e acr
/•"«rz/ier, a w/7ne5.f may re/use to g/'ve /es//wonv /na/ sAou/a' /nvo/ve t/wc/oittre o/a /ra^/e secref
««few ///ere /.v ex/raora"/nary reasonybr examining ine u/ine.s.s on ine maWer.
A^a'er/anaic verto/ing:

Aeg/n van tfe Aewi/'.s/evering za/ oe recn/er ae geli/ige vragen naar z//n vo/VeaVge
naam en, w w zo\>er noc/ift /ee/ii/a'.feeroe/7en H'oon/j/aal.s. De rec/i/er za/ ooA: verzoeifcen om
; le ma/lcn o/ae #eA«/#e to/ ee« part// o/ae zaa/t in een re/a//e .s/aa/, aVe van fte/ang
z//'n vour at' waart/mnj? van f/e />e/roi/w/>aarneiV/ \'an rfe verA/ar/ng van ae ge/i/ige, o/c/a/
m.v/am/ignft/en ZI/H van /)t'/e*eni.v in aa/ opzic/j/.
5/aa/ </c gc7i«/g<' in een vt'W/oi/f//ng to/ eenpar/i/ a/i fteabe/a" wora'/ in ar/. i, aan za/ a"e ge/u/ge
erop gewezen worsen aa/ ny n/rt verp/ic/i/ w een ver/fc/aring a//e /eggen.
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Vertalingen
Par. 2.1.2, p. 15:
Les mld&ins, chirurgiens et autres ofTiciers de sante\ ainsi que les pharmaciens, les sagesfemmes et toutes autres personnes dlpositaires, par &at ou profession, par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas oil la loi les oblige ä se
porter ddnonciateurs, auront r6ve16 ces secrets, seront punis...
Oe ar/.ve«, Aee//twna7#en en andere o^7c/ere/i va« gezonoVie/d, oeneve/w a"e apofAe/ters, vroerfen a//e andere personentfVe«// Aco/We va/j Ai/n .s/ana* o/Aeroe/?, o////a'e////te o/
ftewaar</er r//n van geAe/'/nen die Ai/n worden foever/roi/W, rf/'e,
z// /
fte/tewrf^e/nao^/,
Par. 2.1.2, p. 18:

Arcadius qui et Charisius libra singulari de testibus. Mandatis cavetur ut praesides attendant ne
patroni in causa, cui patrocinium praestiterunt, testimonium dicant. quod et in exsecutoribus
ncgotiorum observandum est.
/<r<v«//'«.v </»V w>A CAMW.VHM worrfr jjeMoemrf /'« z»yw ew/ge Aoe* over ger«/gen. Door voorscAr//">;t'w<«/r/)f»r^y r/«r c/e j?o«verne«r.v er op /oez/en rfa/ arfvocarew /» rfe zaa/t, woor/« r//
»'«t/c/if worrfe/i >fe«o/we/».

Par. 2.1.2. p. 18:
Les Avocats ne peuvent Stre t^moins dans les causes oil ils ont servi de leur Ministere.
w^ar/wziy /iw
Par. 2.1.2. p. 19:
Non ctium udvcKatus aut procurator in ea causa, cui patrocinium praestitit aut procurationem,
idoncus tcstis csl
(/<• (/iA'ociii;/ o//?roc"i/r«<r « in <fe zaaA, ivaarin Aiy zyn <A'ens/en o//»rocurettrjm/n«/ene
viv/mj«/. ^»ee« Ae/rowwftare ^eftv/ge.
Par. 2.2.2, p. 28:

...clerici cuiusvis cultus religiosi, causarum patroni, procuratores, tabelliones, mcdici, legati
apud extents principes ministri e« universe omnes qui propter munus suum, cognita habent
civimtis urcanu.
...>»cv.v/t7i/llt'M »ww /crfere ^cx/srf/enj/. atA-oca/en. procttrewrj, no/ar«jen, arfjen. gezo/i/en 6i/
\rffw<A- mo^c7t(/Ac</i7i. m/ms/en ert in Ae/ a/jfemeew

Par. 2.2.2. p. 28:

Kcipubliciic quidem interest crimina impunita non esse, sed rei publicae quoque interest pietatis et ncccssitudinis ofllcia sarta tecta conservari, sine quibus nihil haben sanctum potest, nee
inviolatum.
We/ w M-(7j.tu'tKir i« At7 «/jtcmff« />e/<jn>» </u/ m/.v</<i</<r/i /i/W o«Aes/ra/f 6/iyroi. maar Ae/ w oo*
en \rr/roMMen.vum/)/en in een #oe</e 5la<j/ norrfen ge-

Par. 2.2.2. p. 29:

Sunt quidom qui putent non in commodum hujus illiusve pcrsonae (...) denegari facultatem
patefaciendi on quae. in oftlcii tunciionc accidorant. sod in commodum totius civitatis (...); si
voro is cujus interest consentn manifestations non amplius existcre videtur arcanum et ita dici
non potest fides esse laesa.
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wW/sHoar da/ me/ in Ae/ /V/awg »wn dew o/gewe /wsow»
HoraV oMCejj«/ om d/e raAen «j>en/><K;r re mtiAen. d/e »n de M/'/oe/emnu »wi nun <;m/>/ n'/n \vx)rne/ />e/««jj \ w i de ^e/ie/e .v«imen/ev;wj?. m««r a/.v
me/ de o/H>nfoi<M-muAeiw£. dan ///*/ er i w d w
Aon zodoendt* n/e/ M-ordrn ^ere^</</«/ At*/ »'er/roi/wen M'ordr jftw

Par. 2.2.2. p. 2*):
Kamque constitutionem non solum spectare divulgationem sponiancani scd etiam quae a judicibus desideratur. merito a Jurisprudentia Francica receptum esse videtur.
rerA/ew word/ ver/anj^d, irAi/«/ /eret'A/ door de /•ran.ve /iirM/>rMd«'n//e j?*wc•»•/>/<•«'«/ /e 2»/rt.
Par. 2.2.3.2. p. 31:
...nullam constitutionem inveniamus. de silentio servando de iis quae in consilio tractatu sum...
. H'// iv'nden ^een enAe/e /nyxj/mg o»'er de /e towta x<'''<'""'"'"<'"'X '''" <'<"'- '<'" *'<"' »'<'/
fen Aonrore « ver/ia/»de/d
Par. 2.2.3.20, p. 58:
Le secret est absolu, ou il n'est pas.
//e/ geAei'/w « u/uO/MM/. HWI/ u/x/t'r.v is Ae/ geen genei'm.
Par. 3.4.4, p. 188:
Et semel emissum volat irrevocabilc vcrbum.
£n eenmua/ gew/7 goa/ ne/ woord onAerroepe///'A ervandoor.
Par. 3.4.7 , p. 197:
...simplement confirme des choses dejä connues de la femme.
...gewoonftevei/zgdH>a/de vroww o/ »v«/.
Par. 5.9, p. 338:
...sous cette seule reserve, eile est generale et absolue et il n'appartient ä personne de les en
affranchir.
...en me/ d/e re.s7r/r//'e a//een « /ne/ /jeroep^ene/'m/ o/ge/nee« en a/)5o/uu/ en nee// n/emand
ne/ rec/i/ nen daär«/7 /e on«/aan.
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Registers
Onderwerpenregister'"*
aanverwantschap. definitie
advocaat als getuige
afgeleide verschoningsrechten
ambtenarenprobleem
atoomgehcimen
bedrijfsgeheimen
bewijs, onrechtmatig verkregen
bewijskracht, vrije
biechtgehcim
bianco wet
bloedverwantschap, definitie
BoschKemperJ.de
Deens model
Digesten
exceptio plunum litis consortium en partijbegrip
faillissementsverhoor
familieverhoor
geheimhoudingsplicht
absolute
geheimhoudingsplicht van
advocaat
arts
dienstplichtige
Handelsagent
militaire ambtenaar
notaris
gesloten deuren
Gratama, mr Oldenhuis
Haan.JI.de
incident (procesrechtelijk)
interpretatie 'beroep', 'stand', 'ambt'
kerkgenootschap
klassieke kwartet
klokkenluiders
kostenveroordeling
Marx, A.J.
meineed
minderjarigheid en verschoningsrecht
minutering, afzonderlijke
onbekwaamheid, definitie
paradigmatheorie
partijgetuige
Pinto. A. en A.A. de
prealabele vragen
rekenplichtigen
restrictio mental is

3.2.5.1
2.2.3.12
3.2.2, 3.4.4
2.2.3.16, 2.2.4, 5.7, 5.11
3.5.3.7
3.5.3.9
3.2.5.1.1,4.6.6
3.2.7.1, 4.6.4
3.4.10.3,5.3
2.1.3
3.2.5.1
2.1.1.2.2.2
5.11,6
2.1.2
3.2.5.2.1
3.2.6
3.2.7.1
2.2.3.20
5.9
3.4.8.1.2
3.5.3.11
3.5.3
3.5.3.11
2.2.3.2, 2.2.3.20, 3.4.9
3.5.3.6
2.2.3.12
3.4.2
4.3,4.4.1,4.4.2,4.4.3, 4.5
2.1.3, 2.2.3.10
3.4.10.3 (noot)
2.2.4
3.5.2,3.5.3.5
4.4.4
2.2.4
2.2.3.12, 3.3. 3.3.1,3.3.2,4.1
4.1 (slot)
4.4.1, 4.4.2
2.2.3.19
2.2.3
3.2.5.2,3.4.9
2.2.3.11
4.1
4.7
2.2.3.3

""* De nummers verwijzen naar de paragrafen. Onderwerpen die rechtstreeks aan de inhoud*opgave kunnen worden ontleend. zijn in dc mecste gev alien niet in dit register opgenomen.
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rogatoire commissie
scheepsverklaring
schijnhuwelijk
secretaresse
silence significatif
spijtoptanten
spookpartijen/spookvertegenwoordigers
staatsgeheimen
standaard-intcrpretatie
telefonisch verhoor
tijd, wcttclijke
Tussenbroek, dr C. van
tusscnuitspraak
twecgevccht en verschoningsrecht
vereenzelviging
verklaringsverbod
verschijningsplicht van getuigen
verschoningsplicht
verschoningsrecht
absuluut
afgclcid
bij rangrcgeling
bij verclTening van een fonds
defmitie
cn cedsaflegging
en ovorgangsrecht
functioned
gedeeld
in kort geding
in rekestproeedurcs
in sehadestaatprocedure
putatief
tijdstip beoordeling
verpliehte inroeping
verschoningsrecht van
accountant
accountants-adininistratieconsulent
iidontiefvcrwante
udvoeaat
aktemaker
ambtenaar
apiuhcker
arbiter
arts
bankier
bclastingadviseur
be\Naarder verkie/ingsbescheiden
bewindspersvHin
biH-khouder

brandw eenuan
consulairc ambtenaren
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3.4.10.1,3.8.2,4.4.1,4.5
3.2.7.1
3.2.5.1.18
3.4.4
3.4.6
4.6.2
3.2.5.5-d
3.5.3.8
2.1.3
3.8.1
2.1.1
2.2.3.21
4.5
2.2.3.21
3.2.5.2.3
3.8.2
1.1,4.3
3.5.2-8, 3.5.2-;
3.4.8.2.2, 3.4.8.3, 5.3
zie afgeleide verschoningsrechten
3.8.1
3.8.1
l.l
2.2.3.3
4.6.1
2.1.1 (noot)
3.4.4
3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.4.8.1.2,3.7.4
3.2.5.2
3.2.3
zie registeraecountant
3.4.10.5-ß
3 2 5 1 14 3 2 5 1 15 3 2 5 1 16 5 4
2.2.3.12, 2.2.3.18, 3.4.8.1.3, 3.4.8.2.1,
3.4.8.2.2,3.4.9,3.4.10.1
3.4.10.4
3.5.3.2, 5.7
3.4.10.2
3.5.3.4
3.4.8.1.2
2.2.3.14,3.8.1,5.6
3.4.10,3.4.10.1
3.4.10.5-K

3.4.10.5-4
3.4.4
3.4.10.5-G
3.5.2-c

Registers

verschoningsrecht van (vervolg)
curator
detective
deurvvaarder. gerechtsdicrenarts
dierexperimentencommissie
diplomaat
distributienetbchccrder
faillissementscurator
fysiotherapeut
gebedsgenezer
geestelijke
gemeenteraadshd
gemeentesecretaris
gezinsvoogd
gezondheids(zorg)psYchologe
griffier
hoogleraar
humanistisch verzorger
imam
inbreker
inspecteur voogdijvereniging
journalist
kamerlid
kandidaat-notaris
kantiKirbediende
kerkenraadslid
keuringsarts
Koning
koude zwager
kwakzalver
lid Koninklijk Huis
levensgezel/levenspartner
maatschappelijk werker
mededingingsautoritcit
mediator
minderjarige
notaris

6
3.5.3.2-c 5.6
3.4.10.1
3.4.10.2
3.5.3.3
3.5.2-e
3.5.3.3
3.4.4
3.4.10.2"
3.4.8.1.2
2.1.3 (noot). 2.2.3.1. 2.2.3.8. 3.4.10.3
3.1. 3.4.10.5-n.. 3.5.2. 3.5.4
3.5.2-a, 3.6.1
3.I.3.4.IO.3
3.4.10.2. 3.6.1
3.5.3.2.3.5.3.4
3.4.10
3.4.I0.3
3.4.10.3
3.4.4
3.4.10.3
2.2.3.6.2.2.3.17
3.4.10.5-$
3.4.10.4
3.4.10.5-6
3.4.10.3
3.4.8.1.2,3.5.3.11
3.5.5
3.2.5.1
3.7.4
3.5.5
5.4,6
3.4.IO.3
3.5.3.3
3.4.10.5-O.5.2
4.1 (slot)
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.2, 3.2.5.6, 3.2.6,
3.4.1, 3.4.8.1.1. 3.4.8.2.1. 3.4.8.2.2.
3.4.9,3.4.10.4, 3.5.3.1
notarisklerk
3.2.2
octrooigemachtigde
3.4.10.1
3.5.3.2
ofTicier van justitie
opsponngsambtenaar
2.2.3.9,3.7.3
ouderling
3.4.10.3
partijgetuige
3.2.5.6,3.4.9
podotherapeut
3.4.8.1.2
politie(ambtenaar)
zie verschoningsrecht van opsporingsambtenaar
president Algemene Rekenkamer
3.5.3.8
procureur
3.4.10.1
prostituee
2.2.3.21
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verschoningsrccht van (vervolg)
Psychotherapeut
rechter
rechtskundig adviseur
rechtswinkelier/wetswinkelier
reclasseringsambtenaar
redacteur puzzelrubriek
regent
registeraccountant
slachtoffcrhelper
sociaal ambtenaar
socialc raadsman
socio-therapeut
soeur de charite'
spoorwegambtcnaar
stichting dcrdengelden
studcntcndccaan
tandarts
tclctoniste
toezichthouder
tolk
transmissienetbeheerder
troonopvolger
tuchtrechter
typiste
vcearts
verloofde
vcrloskundige
verplcger/verplcegkundige
vcrtalcr
vcrtrouwensarts
vertrouwensinspecteur
ver/okcringsarts
vertrouwcnsboriK'p, begripsbepaling
/uokwaumcmcrs
zigcuncrhuwclijk
zwijgrecht
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3.4.10.2

3.5.3.2, 3.5.3.4
3.4.10.1
3.4.10.1

3.4.10,3.4.10.3,3.4.10.5-a
3.4.10.5-6

3.5.5
3.4.4,3.4.8.1.2,3.4.10.5-a
3.4.10.1
3.4.10.3

3.4.10.1
3.4.10.2
3.4.4
3.4.10.5-1
3.4.4

3.5.2-ß
3.4.10.2
3.4.4
3.4.10.5-u
3.4.4, 5.6

3.5.3.3
3.5.5
3.5.3.11-ß
3.4.4
zie dierenarts
2.2.3.10,3.2.4,5.4
3.4.10.2
3.4.4,3.4.8.2.2,3.4.10.2,5.6
5.6
3.1,3.4.8.1.2,3.4.10.2,3.5.3.5,3.6,
3.6.1,3.6.2
3.5.3.5
3.4.8.1.2,3.5.3.11
3.4.5
2.2.2
3.2.4
5.8

Registers
Jurisprudentieregister (chronologisch)
Regtbank van Correctionele Policie Breda 8 mei 1837.
Het regt in Nederland 1839. p. 68
Hoog Gerechtshof te's-Gravenhage 15 juli 1837,
Het regt in Nederland 1839. p. 261
Rb Rotterdam 17 mei 1839,
Het Regt in Nederland 1841. 208
Rb Hoorn 20 december 1839 (niet gepubliceerd)
Rb 's-Hertogenbosch 17 augustus 1840. W 130
Ktr Voorburg /onder datum 1841, W 190, p. 3
Hof van Holland 18 november 1841, W. 236, p. 1
HR28maart 1843. W 382
Hof Gelderland 9 September 1844. W 531. p. 2
Hof Gelderland 21 januari 1845, W 568
Hof Gelderland 18 februari 1845, W 582, p. 3
HR 24 Juni 1845, W 634
Rb Maastricht 10 februari 1846, W 712. p. 3
Rb Amsterdam. 27 april 1846. RB 1846. p. 545
Rb Hoorn 21 juni 1850. W 1143, p. 4
Rb Haarlem 7 december 1852. W 1391, p. 3
Hof Gelderland 12 november 1857. W 1944, p. 2
Rb Rotterdam 6 juni I860 , RB 1861, p. 303
HR2juni 1863, W 2493, p. 2
Rb Maastricht 27 Oktober 1865, W 2839, p. 3
Rb Gorinchem 19 mei 1868, W 3018, p. 4
Hof Drenthe 31 augustus 1869, W 3139, p. 2
Hof Drenthe 24 September 1869, W 3149, p. 2
Rb Assen 6 november 1869, W 3160, p. 4
Hof Drenthe 17 november 1869, W 3161, p. 3
Rb Amsterdam 26 april 1875, W 3915, p. 2
HR 4 januari 1870, W 3176, p. 2
Hof Amsterdam I april 1878, W 4246, p. 2
Hof's-Hertogenbosch 4 maart 1879, W 4453, p. I
HR 19 april 1880, W 4505, p. I
Rb 's-Gravenhage 17 juni 1892, W 6321, p. 2
Rb 's-Hertogenbosch 16 September 1892, W 6300, p. 4
HR 19 november 1894, W 6586, p. 1
Hof Amsterdam 15 mei 1896, W 6845, p. 2
Rb Maastricht 1 februari 1900, W 7475
Rb Alkmaar 22 juni 1900, W 7457,4
HR I maart 1901, W 7576, p. 2
HR 4 april 1901, W 7589
HR 25 Oktober 1901, W 7662
HR2juni 1903. W 7934, p. I
Hof Amsterdam 29 april 1912, W 9447, p. 2
Rb 's-Hertogenbosch 15 mei 1912, W 9309, p. 1
Hof 's-Hertogenbosch 9 juli 1912, W 9733, p. 2
HR 8 december 1912, W 9417, p. I
HR 16 december 1912, NJ 1913, 308
HR 3 januari 1913, NJ 1913.369

3.2.5.1
3.2.4
3.2.7.1
2.2.3.1,3.4.10.3
2.2.1
2.2.1
3.5.5
4.1
2.2.3.3
2.2.3.3
2.2.3.3
2.2.3.3,4.3.2
3.2.5.1
2.2.3.4.2.2.3.8. 3.4.6
4.3
2.2.3.6,3.4.10.5
2.2.3.8,3.4.5.3.4.6,3.4.10.3
2.2.3.9.3.4.10.5
3.2.5.1

3.2.5.2
2.2.1

2.2.3.12
2.2.3.12
2.2.3.12

2.2.3.12.3.4.8.2.1
3.2.5.2
2.2.3.12
3.3.1
3.2.5.2
2.2.3.14.3.4.10.5
2.1.2
2.1.2
2.2.3.18, 3.5.3.10
3.4.9
3.2.5.2
2.2.3.12
3.2.7.1

4.6.6
2.1.1
4
2.1.2

2.2.3.21,3.4.8.2.1
2.2.3.21
3.2.7.1
2.2.3.21
3.2.5.2, 3.2.5.5
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Hof's-Hertogenbosch 27 januari 1913, NJ 1913, 172
Hof 's-Hertogenbosch 5 april 1913, NJ 1913, 508
Ktr Amsterdam 19 april 1913, W 9454, p. 3
HR 21 april 1913, NJ 1913,958 (Liefdehuis)

HR 13 juni 1913, W 9546, p. 1
HR 26 juni 1914, NJ 1914, 1102
Rb Amsterdam 13 november 1914, NJ 1915, 39
Hof's-Ciravenhage 19 april 1915, W 9872, p. 4
Rb Amsterdam 22 april 1915, NJ 1916, 128
HR 12 november 1915, W 9903, p. 1
HMG 26 november 1915, NJ 1916, 71
HMG 26 november 1915, NJ 1916, 72
HR 28 april 1916, NJ 1916, 786
HMG 3 november 1916, W 10044, p. 4
HR 23 november 1917, NJ 1918, 8
Hof Amsterdam 18 maart 1918, NJ 1918, 1004
URS april 1918, W 10272, p. 2
Rb Groningen 28 Oktober 1918, NJ 1919,210
HR 6 maart 1919, NJ 1919,433
Rb Alkmaar 19 februari 1920, NJ 1920, 924
HR 5 maart 1920, NJ 1920, 343
Hof's-Hcrtogenbosch 16 maart 1920, NJ 1920, 1058
Rb Alkmaar 20 mei 1920, NJ 1920. 261
Rb Amsterdam 13 december 1920, NJ 1921, 375
Rb Rotterdam 24 februari 1921. W 10727, p. 4
IIR 18 november 1921. NJ 1922, 80
I lof Amsterdam 27 december 1921, W 10871, p. 1
HR 19 januari 1922. NJ 1922.319
HR 9 maart 1922. NJ 1922. 433
Rb 's-Gravenhage 15 april 1922. NJ 1923. 601
IIR 19 mei 1922, NJ 1922,863
Rb 's-Gravenhage 6 juni 1922. NJ 1924,939
Rb 's-Gravenhage I i augustus 1922. NJ 1922. 1274
Hof Amsterdam 18 Oktober 1922, NJ 1923. 1008
IIR I december 1922. NJ 1923. 144
Hof 's-Gravenhage 25 juni 1923. NJ 1924, 50
Rb Amsterdam 22 Oktober 1923. NJ 1924. 192
Rb Amsterdam. 18 januari 1924. NJ 1924. 546
Rb Maastricht 29 januari 1924. NJ 1924, 332
Rb Amsterdam 16 juni 1924. NJ 1924. 1024
Hof Amsterdam 9 januari 1925. 1926. 695
HR 19 maart 1925. NJ 1925.617
Rb Alkmaar 25 juni 1925. NJ 1925. 1051
1 lof s-l lertogenbosch 3 november 1925. NJ 1926,685
Hof Arnhem 9 februari 1926. NJ 1926. 1088
IIR 19 februari 1926. NJ 1926. 355
Rb Dordrecht 10 maart 1926. NJ 1926.697
Rb Maastricht 22 September 1926. NJ 1927, 318
HR 28 Oktober 1926. NJ 1927, 91
HR 5 november 1926. NJ 1926. 1326
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2.2.3.21, 3.4.8.2
4.7
3.2.7.1
2,2.2,2.2.3.21,3.1,3.4.1,
3.4.5,3.4.8.1.2,3.4.8.2.1,
3.4.8.2.2,3.4.10.2
3.2.7.1
3.2.7.1
4.6.4
3.2.5.2.1
4.6.2
3.2.5.2.1
3.4.8.1.2
3.4.8.1.2
3.2.5.2.3
3.4.8.1.2
3.2.5.2.1
3.4.10.5
3.2.5.1
3.2.5.2.1
3.2.5.2.2
3.2.5.2.1
3.2.5.2
3.2.5.2.3
4.6.6
3.2.5.1.2
3.2.5.2
3.2.5.5
4.6.6
3.2.5.2
3.2.7.1
3.2.5.1.4
3.2.7.1
3.4.10.5, 4.3.2
3.2.5.1.8
3.4.6, 3.4.9
3.2.5.2.3
3.2.5.2.2, 3.2.7.3 (2x)
4.6. l
2.2.3.13
3.2.6
3.2.5.2.1
3.2.5.2.1
3.2.5.1.1,4.6.1
3.2.5.2
4.6.1
3.2.5.2
4.6.1
3.2.5.1.1
3.4.6
3.2.5.2 (2x). 3.2.5.5
3.2.7.1

Registers

Hof Amhem 22 december 1926, NJ 1927.981
Ktr Ronerdam 14 februari 1927, NJ 1927. 851
Hofs-Hertogenbosch 12 april 1927, NJ 1927.604
HR26juli 1927. NJ 1927. 1151
Rb Rotterdam 5 Oktober 1927. NJ 1928. 682
HR 2 november 1927. AB 1928, 176
HR 30 november 1927, NJ 1928. 265
HR26januari 1928. NJ 1928,563
HR26januari 1928. NJ 1928,671
HR 17 februari 1928. NJ 1928. 727
Hof's-Hertogenbosch 13 maart 1928. NJ 1929,997
Ktr Breda 14 maart 1928. NJ 1928. 1169
Rb Amhem 24 mei 1928, NJ 1928. 1178
Rb Amsterdam 22 September 1928. NJ 1929. 994
Rb Maastricht 8 november 1928, NJ 1929, 516
Hof Amsterdam 16 november 1928. NJ 1928. 1567
Rb Rotterdam 8 december 1928. NJ 1929. 327
Hof's-Gravenhage4januari 1929. NJ 1929.768
Hof's-Gravenhage4jaruiari 1929. NJ 1929,776
Rb Amsterdam 29 apnl 1929, NJ 1929, 595
Hof Amhem 7 mei 1929, NJ 1929. 1642
Rb Amsterdam 17 mei 1929. NJ 1929. 1671
Hof's-Gravenhage6juni 1929. NJ 1929, 1782
Rb Utrecht 12 juni 1929, NJ 1930, 192
Rb Amsterdam 27 juni 1929. NJ 1930, 102
RvT Breda 31 juli 1929. Advocatenblad 1929, 152
HR 30 September 1929. NJ 1929, 1549
HR 31 Oktober 1929, NJ 1929, 1603
Rb Amsterdam 8 november 1929, NJ 1930, 132
Rb Rotterdam 27 november 1929, NJ 1930, 30
Rb Amsterdam 3 januari 1930, NJ 1930, 903
HR 27 januari 1930, NJ 1930, 432
Hof Amsterdam 14 februari 1930, NJ 1930, 1028
Rb Rotterdam 15 februari 1930, NJ 1931, 136
Rb Amsterdam 21 maart 1930, NJ 1930, 700
Rb Rotterdam 15 april 1930, NJ 1930, 1136
Rb Amsterdam 14 november 1930, NJ 1931, 816
Rb Leeuwarden 20 november 1930, NJ 1931, 885
Rb Amsterdam 5 december 1930, NJ 1930, 1668
Rb Rotterdam 9 januari 1931. NJ 1931, 928
Rb Rotterdam 16 januari 1931, NJ 1931, 438
Rb Amsterdam 22 januari 1931, NJ 1931, 439
Hof Amsterdam 12 maart 1931, NJ 1932, 223
Rb Amsterdam 2 april 1931, 1931, 1156
CMT4april 1931, W 12460, p. 4
Rb Groningen 20 april 1931, NJ 1931, 748
HR7mei 1931, NJ 1931, 1263
Hofs-Hertogenbosch 19 mei 1931, NJ 1931, 613
HR I5juni 1931. NJ 1931, 1242
Hof Amhem 23 juni 1931, NJ 1931, 1498
Rb Amsterdam 21 September 1931, NJ 1931, 1683
Rb Amsterdam 10 Oktober 1931, NJ 1932, 1110

4.7
3.2.5.2.1
3.4.6
4.2
3.2.5.2.3
3.4.10.5
3.4.4
3.2.7.1
3.2.5.5,4.6.6
3.4.6
4.6.6

3.2.5.5
3.4.8.1.1,3.4.10.4.4.6.6

3.2.5.2.3
3.4.9

3.2.5.1
3.2.5.2.3
3.2.7.1
3.2.5.2.3
4.6.5
4.6.6

3.2.5.2.3
3.2.5.2. 3.2.5.2.1,4.6.6 (2x)
3.4.4
3.2.5.2.3,4.4
3.2.5.1.18
3.2.4,4.6.2

3.2.5.1
3.2.5.2.3
3.2.7.1
4.6.4
4.6.2
3.4.4
3.4.10.5
3.5.3.10
4.6.2
3.2.5.2.1
3.2.5.1.8
3.2.7.1 (2x), 3.2.7.3
3.2.5.2.3
3.4.10.3
3.4.10.3

3.2.5.2.2
3.2.5.2.1
3.4.4
3.4.10.5
4.6.2

3.4.8.1.2
3.2.5.2.2
3.4.8.1.1,4.6.6
3.4.10.5
2.2.3.12,3.2.5.2.3
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Hof's-Hertogenbosch 17 november 1931, NJ 1932, 831
Rb Haarlem 27 november 1931, NJ 1932, 395
Rb Leeuwarden 27 november 1931, NJ 1934, 1586
MR 8 februari 1932, NJ 1932, 584
MR 8 februari 1932, NJ 1932, 620
Rb Amsterdam 3 maart 1932, NJ 1933, 976
Hof's-Hertogenbosch24mei 1932, NJ 1933,363
Hof's-Hertogenbosch 25 Oktober 1932, NJ 1933, 639
HR 31 Oktober 1932, NJ 1933, 321
Rb Leeuwarden I december 1932, NJ 1934, 290
Rb Amsterdam 9 januari 1933, NJ 1934, 882
Rb Haarlem 11 januari 1933, NJ 1934, 289
HR 23 januari 1933, NJ 1933, 660
Rb Rotterdam 24 januari 1933, NJ 1933, 977
Rb's-Gravenhage7juni 1933, NJ 1934, 1208
Rb Amsterdam 9 juni 1933, NJ 1934, 230
Rb Rotterdam I4juni 1933, NJ 1934,23
HR26juni 1933, NJ 1933, 1371
HR 30 juni 1933, NJ 1933, 1587
Rb Breda 19 September 1933, NJ 1934, 656
Hof Leeuwarden 8 november 1933, NJ 1934. 1439
Rb Assen 11 januari 1934. NJ 1934, 899
Hof Arnhem 31 januari 1934, NJ 1934, 1260
HR 12 februari J934. NJ 1934, 1157
Hoi Amsterdam 22 maart 1934, NJ 1934, 1633
Rb Rotterdam 28 mei 1934. NJ 1934, 842
Rb Amsterdam 14 juni 1934. NJ 1935. 1105
Rb Amsterdam 15 juni 1934, NJ 1934, 838
Rb Assen 8 november 1934, NJ 1935, 1058
Rb Amsterdam 24 november 1934, NJ 1934, 1105
Hof's-Gravenhage 29 november 1934, NJ 1935,402
HR 17 december 1934, NJ 1935, 275
Rb Amsterdam 19 februari 1935. NJ 1936. 320
Rb Middelburg 25 april 1935. NJ 1935. 1132
Rb Amsterdam 19 oktober 1935. NJ 1936, 310
Rb Amsterdam 23 januan 1936. NJ 1937. 606
Ktr Rotterdam 18 februari 1936. NJ 1937, 147
Hof Amsterdam 19 maart 1936. NJ 1936,675
Rb's-Hertogenbosch 15 mei 1936, NJ 1938,494
H R 2 juni 1936. NJ 1936.992

Rb Haarlem 1 december 1936. NJ 1937,628
HR 18 februari 1937. NJ 1937.622

Rb 's-Hertogenbosch 2 maart 1937. NJ 1937, 1011
Hof Leeuwarden 16 juni 1937, NJ 1937.983
Hof's-Hertogenbosch 29 juni 1937. NJ 1938. 147
Hof 's-Gravenhage 4 november 1937. NJ 1938. 275
Rb Amsterdam 3 februari 1938. NJ 1938. 168
Ktr Zaandam 24 maart 1938. NJ 1938. 275
HR 28 maart 1938. NJ 1939, 122
Hof Amsterdam 31 maart 1938. NJ 1938. 1068
Ktr Rotterdam 15 april 1938. NJ 1939. 595
HR 27 juni 1938. NJ 1939.60
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3.2.7.1
3.2.7.1
3.4.10.5
4.6.2

4.6.4
3.2.5.2.1
4.6.6
3.2.5.2.1
4.3
3.2.5.5
3.4.10.1,3.4.10.5
3.2.5.2.1 (2x)
3.2.6

3.4.10.3
3.2.5.2.3, 3.2.5.5
3.4.6, 3.4.9

3.2.5.2.1
4.6.7
3.2.5.2.1
3.2.5.2.1

3.2.7.1
3.4.10.5
3.2.5.2.1
3.2.5.2.2

3.2.5.2.3
3.2.5.1.18
3.2.5.2.3
3.2.5.5
4.6.4
3.4.8.1.1,3.4.8.2.2
3.2.5.1.18
4.6.2
3.2.5.2.3
3.2.5.2
3.2.5.2.3
3.5.3.10
3.1
3.2.5.2.3

3.2.5.1.1,4.6.1
4.1 (2x), 4.3.1,4.6.2
3.2.7.3
3.2.5.2 (2x), 3.2.5.2.1,4.6.6
3.4.10.5.4.3.2

3.4.8.1.1.3.4.8.2.2
3.2.5.1.1.4.6.1
3.2.5.2.1
3.2.7.1
3.2.5.2.1

3.4.10.5.3.8.2
3.2.7.1
3.2.5.2.3
4.6.2 (2x)

Registers

Ktr Amsterdam 9 augustus 1938. NJ 1938. 1080
HR 11 november 1938 2de beschikking, NJ 1939. 3 %
Rb Rotterdam 18 november 1938. NJ 1939. 853
Hof Amsterdam 24 november 1938. NJ 1939. 280
Rb Almelo 13 februan 1939, NJ 1939. 752
Hof 's-Hcrtogenbosch 18 februari 1939. NJ 1939, 748
Ktr Amsterdam 15 november 1939. NJ 1940, 1124
RvT Rotterdam 00-00-1940. Advocatenblad 1940, 155
Rb Maastricht 26 januari 1940. NJ 1940. 156
Hof 's-Gravenhage 12 februan 1940, NJ 1940, 497
Rb Groningen 21 februan 1940. NJ 1941.33
Rb Rotterdam 21 maart 1940. NJ 1940. 1116
Hof Amsterdam 10 Oktober 1940. NJ 1940. 971
Ktr Haarlem 22 november 1940. NJ 1941. 439
Hof s-Gravenhage 20 december 1940. NJ 1941.49
Rb Maastricht 6 januari 1941, NJ 1942, 374
Rb Amsterdam 31 januari 1941. NJ 1941, 241
Hof •s-Gravenhage 6 maart 1941, NJ 1941, 735
KtrGouda 27 maart 1941, NJ 1942. 21
Rb Amsterdam 17 april 1941. NJ 1942,345
Ktr Amsterdam 11 november 1941, NJ 1943. 313
HR 9 januari 1942. NJ 1942. 302
Hof Leeuwarden 4 maart 1942. NJ 1942, 641
Rb Rotterdam I april 1942, NJ 1943, 126
Ktr Amsterdam I april 1942, NJ 1942, 815
Rb Utrecht 23 September 1942. NJ 1944, 424
Rb Utrecht 10 december 1942. NJ 1943, 579
Hof 's-Hertogenbosch 17 december 1942, NJ 1943, 513
Rb Roermond I februari 1943, NJ 1943. 755
Hof's-Hertogenbosch 9 februari 1943. NJ 1943, 514
Rb 's-Gravenhage 16 maart 1943, NJ 1943, 827
HR2I mei 1943, NJ 1943,473
HR 2 September 1943,NJ 1943,684
Rb Amsterdam 4 Oktober 1943, NJ 1944, 398
Rb Utrecht 13 Oktober 1943, NJ 1946, 313
Hof's-Hertogenbosch 2 november 1943, NJ 1947,240
Rb Amhem 24 november 1943, NJ 1946, 243
Rb Alkmaar 23 december 1943, NJ 1947, 647
Rb Middelburg 19 januari 1944. NJ 1944, 257
Rb Amsterdam 28 februari 1944, NJ 1944, 417
Rb Rotterdam 5 april 1944, NJ 1944, 503
Hof Amsterdam 1 mei 1944, NJ 1944, 399
Hof Amsterdam 21 december 1944, NJ 1946, 273
Hof Amsterdam 15 februari 1945, NJ 1946, 342
Ktr Alphen aan de Rijn 21 maart 1945. NJ 1946, 522
Hof •s-Gravenhage 27 december 1945, NJ 1946, 429
RvT zonder plaats 00-00-1946, Advocatenblad 1946, 202
Rb Alkmaar 30 maart 1946, NJ 1947, 311
Rb Breda 4 juni 1946, NJ 1947, 517
Rb Zutphen 24 Oktober 1946, NJ 1947, 648
Ktr Emmen 5 november 1946, NJ 1947, 349
HR 20 februari 1947. NJ 1947, 158

3.2.5.2.3
4.5
4.6.2
4.6.6
3.4.8.2.2
3.2.5.2.2. 3.2.7.3
3.2.5.2.3
3.4.2. 3.4.8.2.2
3.4.1. 3.4.10.3
3.2.5.2, 3.2.5.2.1
3.4.8.1.4,3.4.10.3
3.4.10.5
3.2.5.1
3.2.5.2.2
3.4.10.5 (2x)
3.2.5.2.1
3.2.5.2.1
3.2.5.2.3
3.2.7.3
3.4.8.1.3.4.8.2.1
3.2.5.2.1
3.2.5.2.3. 4.6.6
4.3
4.6.4
3.2.7.3
3.2.5.2
3.4.10.3
3.4.8.2.2
3.2.5.2.1
3.2.5.2.1
3.2.5.2.1
3.2.5.1.18
3.2.7.1
3.4.8.2.1, 3.4.8.2.2
3.2.5.5
3.2.5.2.1, 3.2.5.2.3
3.4.3
4.6.6
4.6.4
3.4.10.3
3.2.5.2.3, 3.4.3 (2x)
3.4.8.2.1, 3.4.8.2.2
3.2.5.2.1, 4.6.6
3.4.3, 3.4.10.3,4.6.6
3.2.5.2.1
3.4.6, 3.4.9
3.4.8.2.2
3.2.5.1
3.2.5.2.1
3.2.5.5, 3.2.7.1. 4.6.6
3.8.2
3.2.5.1
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Rbllaarlem 18 juni 1947, NJ 1948,74
Ktr Amsterdam 9 September 1947, NJ 1948, 455
Rb Amsterdam 15 Oktober 1947, NJ 1948, 364
Rb Leeuwarden 3 december 1947, NJ 1948, 482
Rb Rotterdam 24 december 1947, NJ 1948, 478
Hof Amsterdam 26 januari 1948, NJ 1948,212
Rb Rotterdam 10 maart 1948, NJ 1948, 788
Rb Amsterdam I3mei 1948, NJ 1948,671
HR I juni 1948, NJ 1948, 502
Rb I laarlem 6 juni 1948, NJ 1949, 400
Rb Rotterdam 16 juni 1948, NJ 1950, 30
BRvC 8 november 1948, NJ 1949, 66
Rb Amsterdam 19 november 1948, NJ 1949, 252
1IR 14 december 1948, NJ 1949, 95 (Linggadjatti)
Rb Assen 13 maart 1949, NJ 1951, 208
Hof's-Gravenhage 7 april 1949, NJ 1950, 135
1 lof 's-1 Icrtogenbosch 10 mei 1949, NJ 1950, 554
Rb Utrecht 6 juli 1949, NJ 1950, 488
HR 28 Oktober 1949, NJ 1949, 693
Rb Utrecht 9 november 1949, NJ 1950, 497
HR 29 november 1949, NJ 1950, 664

3.4.10.5
3.5.3.2
3.4.10.5
3.2.5.1.4
3.4.2
3.4.10.5
3.2.7.3
3.2.5.1.4
3.3.1
3.2.5.2, 3.2.5.5, 4.6.6
3.2.7.3
3.4.2 (2x), 3.4.4, 4.6.3
3.2.7.3 (2x)
3.4.10.3, 3.4.10.5
3.2.5.5
3.4.10.3
4.6.6
3.2.5.2.1
3.2.5.2, 4.6.6
3.2.5.1.6
2.2.3.16, 3.1, 3.4.7, 3.4.8.2.2,
3.5.3.2
Hof's-Gravenhage 9 december 1949, NJ 1951, 6
3.8.2
4.3, 4.4.4
Rb Assen 12 januari 1950, NJ 1950, 688
HR 20 januari 1950, NJ 1950, 704
3.2.5.1.4
Hof Amsterdam 22 juni 1950, NJ 1950, 859
4.6.6
HR 10 okiober 1950, NJ 1951, 356
3.4.8.3
Rb 's-Gravenhage 18 november 1950, NJ 1951, 507
3.4.10.5
HR 10 december 1950, NJ 1951, 356
2.2.3.12
Hof's-llcrtogenbosch 20 februari 1951, NJ 1952,481
3.2.5.5
HR 20 maart 1951. NJ 1951,395
2.1.3,3.4.10.5
Rb Maastricht 29 maart 1951. NJ 1954, 102
3.2.5.1
HR 18 junuuri 1952, NJ 1953, 53
4.6.4
Rb Middelburg 6 februari 1952, NJ 1952, 659
3.2.5.2.1, 4.6.6
Rb Rotterdam 21 februari 1952. NJ 1953, 320
3.2.5.2.3
Rb Alkmaar 3 maart 1952, NJ 1953, 91
3.4.8.1.2, 3.4.10.2
Hof Amsterdam 29 mei 1952, NJ 1953. 285
3.4.10.5
Ktr 's-Gravenhage 11 juni 1952, NJ 1953, 330
3.2.5.2.1
Rb Amhem 26 September 1952, NJ 1954, 250
3.2.5.2
Rb /utphen 19 december 1952. NJ 1953, 482
3.4.10.5, 4.4.4
Rb Arnhem 16 februari 1953, NJ 1953. 215
3.4.6, 3.4.8.2.2
Rb Haarlem 7 april 1953. NJ 1954, 144
3.2.5.1
Hof Amsterdam 8 mei 1953. NJ 1954. 233
4.4.1. 4.6.6
HR 26 juni 1953. NJ 1953, 560
4.6.6
HR 26 juni 1953. NJ 1953. 561
4.6.6
HR 26 juni 1953. NJ 1953. 562
3.1,4.6.6
Hof Leeuwarden 30 September 1953. NJ 1954, 155 en 441 4.6.6,4.7
HR 12 februari 1954, NJ 1954. 194
3.2.7.3
Ktr lündhoven 28 juli 1954. NJ 1954. 688
3.2.5.2.1
Hof Amsterdam 29 juli 1954. NJ 1954. 756
4.7
Rb Assen 12 Oktober 1954. NJ 1955. 207
3.4.6, 3.4.9
Rb Rotterdam 18 Oktober 1954, NJ 1955. 368
3.4.6. 3.4.8.2.1
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RegiUen
MedT Zwollc 20 novcmber 1954, NJ 1955. 71
Rb Amsterdam 16 dccember 1954. NJ 1957. 178
Hof s-Hertogenbosch 3 met 1955. NJ 1955. 783
HR 24 juni 1955. NJ 1955. 562
Rb Groningen 24 juni 1955. NJ 1956. 88
HR 6 december 1955, NJ 1956. 52
Ktr Rotterdam 9januari 1956. NJ 1956. 625
Rb Middelburg 23 januan 1956. NJ 1956.414
Hof Leeuwarden 7 maart 1956. NJ 1956. 675
HR 3 mci 1956. NJ 1956. 297
Rb Middelburg 8 juni 1956. NJ 1957, 10
HR 22 juni 1956, NJ 1956. 665
HR 27 november 1956. NJ 1957. 309
MedT Groningen 28 november 1956, NJ 1957, 366
Hof Amhem 12 december 1956. NJ 1957. 221
Rb Breda 19 december 1956. NJ 1957. 394
HR20februari 1957. NJ 1958.418
MedT 's-Gravenhage 4 apnl 1957. NJ 1957, 629
Hof 's-Hertogenbosch 23 mei 1957, NJ 1957, 659
Rb Middelburg 26 juni 1957, NJ 1958. 28
Ktr Haarlem 15 Oktober 1957. NJ 1958. 196
Hof s-Hertogenbosch 7 januan 1958. NJ 1958. 520
Ktr •s-Gravenhage 22 januan 1958. NJ 1958. 629
Ktr 's-Gravenhage 20 februan 1958. NJ 1959, 268
Rb Haarlem 6 maart 1958, NJ 1958, 568
HR21 maart 1958. NJ 1958,213

3.4.2
3.2.5.1.4
3.4.8.2.2. 4.4.1
3.2.7.1, 3.2.7.3
3.2.5.1.19
3.4.2, 3.4.4
3.2.7.1, 3.2.7.3
3.2.5.2.3
3.2.5.1.19
3.1
3.2.7.3
3.2.5.5
3.5.3.8.4.6.2. 4.6.6
3.4.8.1.2
3.2.5.5
3.4.10.5
3.2.5.1.19
3.4.4
3.4.8.2.2, 3.4.10.5
3.2.5.2
3.4.8.2.2
3.2.5.2.1
3.4.10.5
3.4.10.3
3.4.8.2.2
3.1.3.4.8.2.2,4.3.4.4.1.4.5.
4.6.6

Rb Amsterdam 27 mei 1958, NJ 1958, 496
RvT Amsterdam 13 juni 1958, Advocatenblad 1963, 94
Rb Rotterdam 1 augustus 1958, NJ 1959. 298
Hof Amsterdam 20 november 1958, NJ 1959, 451
HR 12 december 1958. NJ 1961,270
Rb Breda 11 juni 1959, NJ 1960, 595
Rb Dordrecht 3 September 1959, NJ 1960, 241
Hof's-Hertogenbosch 22 September 1959, NJ I960, 549
Rb Groningen 18 november 1959, NJ 1960, 392
Hof's-Hertogenbosch 5 december 1959, NJ 1961, 229
Rb Breda 14 december 1959, NJ 1960. 398
HR 8 januan 1960, NJ 1960, 135
HR 8 april 1960, NJ 1960. 257
RvT Amsterdam 29 apnl I960, Advocatenblad 1964, 183
Hof Amhem 31 mei I960, NJ 1960, 564
Hof Amsterdam 9 december 1960, NJ 1961,4
Rb s-Gravenhage 5 mei 1961. NJ 1961. 522
Ktr's-Gravenhage 15 mei 1961, NJ 1961,471
HR 16 juni 1961, NJ 1963. 520
Hof's-Hertogenbosch 20 juni 1961, NJ 1962, 344
HR23juni 1961. NJ 1964, 170 (Gezinsvoogd)
Hof Arnhem 8 januari 1962, NJ 1962, 409
Hof's-Gravenhage 17 januari 1962, NJ 1962, 500
Hof's-Gravenhage 14 februan 1962, NJ 1962, 369
Hof's-Hertogenbosch 8 mei 1962. NJ 1963, 102

3.2.7.3
3.4.8.2.1
3.2.5.2.1, 4.7
3.4.10.3
3.4.8.2.2 (3x)
3.4.8.1.1. 3.4.10.4. 4.3.2
3.4.8.2.1
3.2.5.2.3
3.4.10.3
3.4.10.3 (2x)
3.4.6, 3.4.8.1.1. 3.4.10.4
3.2.5.1.4
3.4.4
3.4.8.2.2
3.4.10.3
3.4.4
3.4.10.5
3.2.5.2.3
4.7
3.4.8.1.2. 3.4.10.2
3.1. 3.4.10, 3.4.10.3
3.2.5.2.1
3.2.5.2, 3.2.5.1.1. 3.2.5.2.3
4.7
3.4.3, 3.4.8.2.2
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HR 22 juni 1962, NJ 1962, 283
Hof 's-Hertogenbosch 28 juni 1962, NJ 1963, 281
Rb Arnhem 11 Oktober 1962, NJ 1963, 129
HR I februari 1963, NJ 1964, 157
HvD27mei 1963, Advocatenblad 1965,213
HR2I juni 1963, 1963,486
Rb Assen 24 September 1963, NJ 1964, 75
Rb 's-Hertogenbosch 5 maart 1964, NJ 1966, 132
HR 20 maart 1964, NJ 1964, 413
Hof's-Gravenhage 10 april 1964, NJ 1964, 482

3.2.7.1
3.2.5.2 (3x)
3.2.5.2.1
3.2.5.2, 4.7
3.4.8.1,3.4.8.2.2
3.8.1
3.4.8.1.2
3.4.10.3
4.6.6
3.4.8.2.2

HR 14 mci 1964, NJ 1964, 430

3.5.3.10

Ktr Utrecht 7 december 1964, NJ 1966, 74
Rb •s-Hcrtogenbosch 5 januari 1965, NJ 1968, 185
Hof 's-Hertogenbosch 4 maart 1965, NJ 1966, 133
Hof Amsterdam 22 april 1965, NJ 1966, 100
HR 20 januari 1966, NJ 1966, 184
Rb Leeuwarden 3 Oktober 1966, NJ 1967, 365
HR 17 november 1966, NJ 1967, 223

3.4.10.5
3.4.10.3
4.4.1
3.4.10.5
3.5.3.10
3.5.3.10
4.3,4.4.1 (2x), 4.4.3,4.4.4,
4.5
HR 17 november 1966, NJ 1967, 224
4.5
Hvl) 16 januari 1967, Advocatenblad 1967, 653
3.4.8.2.2 (2x)
HR 3 februari l%7, NJ 1967, 61
4.6.4
HR 6 april 1967, NJ 1967,225
4.4.1, 4.5 (4x)
Hof Amsterdam 11 april 1967, NJ 1968, 73
4.1
Ktr Amsterdam 7 September 1967, NJ 1968, 60
3.2.5.5
Rb Alkmaar 30 oktober 1967, NJ 1968, 33
3.4.10.3
HR 17 november 1967, NJ 1968, 164
3.4.3,4.5
Ktr Maastricht 11 januari 1968, NJ 1969, 35
3.2.7.3
HR 26 april 1968, NJ 1968, 305 (l-rcraad van Hoogleraren)3.4.l, 3.4.10
HR 20 juni 1968, NJ 1968, 332
3.4.10.3
Hot 's-(iravenhage 15 januari 1969, NJ 1970,69
3.2.5.2.3
HR 17 januari 1969, NJ 1969. 251
3.2.5.2.3
Rb "s-Oravcnhage 10 februari 1969, NJ 1969, 314
3.2.7.3
Hvl) 24 februari 1969, Advocatenblad 1970, 122
3.4.4
Hof s-Hertogenbosch 25 februari 1969, NJ 1969, 445
3.4.10.3
HR 9 mei 1969, NJ 1969, 297
3.8.2
Hof's-Hertogenbosch 2 September 1969, NJ 1970, 73
3.4.10.3
Hof Arnhem 13 december 1969, NJ 1970, 108
3.2.5.2.2
HR 12 juni 1970. NJ 1970,382
3.2.5.2.1,4.6.6
Hof's-Ciruvenhage 18 februari 1971, NJ 1971, 355
3.2.7.3. 4.6.6
Rb Amsterdam 26 januari 1972, NJ 1972. 222
3.4.10.1, 3.4.10.5
Rb Zutphen 1 maart 1972, NJ 1972, 518
3.2.5.2.3
RvT s-Gravenhage 24 april 1972,
Advocatenblad 1973,324
3.4.8.2.2
CMT 28 September 1972. NJ 1973. 270
3.4.2
HR 7 november 1972. DD 73.003
4.6.2
Rb Rotterdam 14 mei 1973. NJ 1975. 73
3.2.5.2
Rb Rotterdam 11 fehniari 1974, NJ 1975, 72
3.2.5.1.1, 3.2.5.2.3
HR 14 mei 1974. NJ 1974. 468
3.4.10.5, 3.5.2
HR 31 mei 1974. NJ 1975. 104
4.6.1
Rb Amsterdam 18 juni 1974. NJ 1975, 123
3.5.3.2 (2x), 3.5.3.4
HR 25 juni 1974, NJ 1974. 468
3.7.3
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Registers

Hof Amsterdam 18 december 1974. NJ 1975.441
Hof s-Hertogenbosch 18 februari 1975. NJ 1975.470
Rb Haarlem 11 maart 1975, NJ 1976. 125
Gerecht Eerste Aanleg Curasao 14 april 1975,
NJ 1975.453
RvT Rotterdam 29 april 1975. Advocatenblad 1976, 50
Rb Alkmaar 27 mei 1975. NJ 1977. 200
Rb Rotterdam 31 maart 1976. NJ 1978. 111
Hof s-Gravenhage 20 mei 1976. NJ 1977. 270
Rb Amsterdam 31 mei 1976. NJ 1976. 526
Hof •s-Hertogenbosch 28 September 1976. NJ 1977, 312
Rb Roermond 18 Oktober 1976, NJ 1977, 395
HR 24 december 1976. NJ 1977. 286
HR 8 november 1977. NJ 1978. 536
HR 11 november 1977. NJ 1978. 399 (Hoogendijk)

3.4.10.5
3.2.5.2.1
3.4.4. 3.4.8.2.1

3.4.2.3.4.8.1
3.4.8.1
3.4.10.5
3.2.5.2.1
3.2.5.2.3
3.4.10.3
3.5.3.10
3.4.10.5
3.2.5.2.3
4.1. 4.6.2
3.3.2. 3.4.10.3, 3.4.10.5,
3.7.1
Rb Rotterdam 16 november 1977. NJ 1978. 355
3.2.5.2.1
Ktr Hecrlen 7 September 1979, NJ 1981, 331
3.5.3.10
Ktr •s-Hertogenbosch 5 Oktober 1979, NJ 1980, 315
3.4.10.5
HR 26 Oktober 1979. NJ 1980. 486
3.2.5.2.3
HR 5 februari 1980. NJ 1980. 322
3.3.5
Rb Amsterdam 6 februari 1980. NJ 1981, 216
3.2.5.2.3
Rb Utrecht 29 februari 1980, NJ 1980. 599
3.2.5.2
Hof's-Gravcnhage 11 april 1980. NJ 1980, 604
3.2.5.5
HR23januari 1981, NJ 1981, 196
3.2.5.2.2,3.2.7.3
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1:231

3.8.2

3.2.5. . 3.2.5.1.8, 3.2.5.1.9. 3.2.5.1.10,
3.2.5. .11,3.2.5.1.19
3.2.5.!
3.2.5. .4
3.2.5. .2. 3.2.5.5
3.2.7.:(
3.2.5. .7
3.2.5. .13
3.2.5. .6,3.2.5.1.7
3.2.5. .6,3.2.5.1.8,3.2.5.5
3.2.5.!
3.2.5. .6,3.2.5.1.9,3.2.5.1.12
3.2.5. .11
3.2.5. .9
3.2.5. .8,3.2.5.1.10
3.2.5. .11
3.2.7.3
3.2.7.3
3.2.7.3
3.2.5.5
3.2.5. 8
3.2.5. .8
3.2.5.
3.2.5.
3.2.5. , 3.2.5.1.3, 3.2.5.1.5.3.2.5.1.8
3.2.5. .12
3.2.5. .12,3.2.5.1.13
3.2.5.
3.2.5. .3
3.2.5. .13
3.2.5.
3.2.5. .4
3.2.5. .4
3.2.5..5
3.2.5.
3.2.5. ,3.2.5.1.14,3.2.5.1.16
3.2.5. ,3.2.5.1.15
3.2.5. 1.15
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1:232
1:234
1:243
1:245
1:250
1:251
1:253/
1:349
1:380
1:386
1:413
1:417
1:422
1:425
1:441

1:453
3:13
3:15
3:32

3:45
3:171
3:296
4:101
4:102

4:145
4:211
4:908
6:162
7:433

7:457
7:612
Burgcrlijk Wctbock (oud)
151
1S3

254
261
284
285
301
30 lu
338
343
344.J
344/
344*
.144/1

.U4/
373/)
374.374c
413

442

3.2.5. 1.15
3.2.7. 3
3.4.2
3.2.5 1 17 3 2 55
3.2.5. 5
3.2.5. 1.8
3.2.5. 1,3.2.5.1.17
3.2.5. 5
3.2.5. 5
3.2.5. 5
3.2.5. 1.8
3.2.5. 1.8
3.2.5. .6,3.2.5.1.8
3.2.5. .8
3.2.5..
3.2.5..
4.3
4.3
4.1
3.2.5. .6
3.2.5..
3.2.5.
3.6.2
3.6.2
3.2.5..5
3.2.5.5
3.2.5.
3.2.5.:>
3.5.3
3.5.3
3.2.5.!
3.2.5. .6
3.2.5. .6
3.2.5. .8
3.2.7.
2.1.1, 1 7 7 1
3.2.7.
3.2.7.
3.2.7.
3.2.5. .4
3.2.5. .4
3.2.7.
3.2.7.
3.2.7. , 3.2.7.2
3.2.5.!
3.2.5. .14,3.2.5.1.16
3.2.7.
3.2.7.
3.2.7.
3.2.7.

Registers

438a
440a
440/)

3.2.7.1
3.2.7.1
3.2.7.1

1933
1934

2.1.3. 2.2.1. 3.2.7.1. 3.4.3
2.1.3,2.2.1.3.4.3

1947

2.1.1. 2.1.3. 2.2.3.19. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5.1.15.
3.2.5.2. 3.2.5.2.1. 3.2.5.4. 3.2.5.5. 3.2.6,
3.2.7.1, 3.2.7.2. 3.2.7.3. 3.4.2. 3.8.2. 4.3.1.
4.6.1.4.6.4
3.2.6.4.1
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 3.2.5.2. 3.2.5.2.1. 3.2.5.4.

1949
1950

3.2.7.1

1951
1952

3.2.7.1
4.6.4

Civil Evidence Act 1968 (Verenigd Koninkrijk)
14
5.5
Code d'Instruction Criminelle
322

3.2.4

Code de Procedure Penale (Frankrijk)
109

Code Pönal
226-13
226-14
378(oud)

3.7.1

S.6
5.8
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3, 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.6.
2.2.3.8, 2.2.3.15. 2.2.3.21. 3.2.6. 3.4.2. 3.4.7,
3.4.9,3.4.10.1.5.9

Code Penal (Luxemburg)
458

5.6, 5.8

Codigo Civil (Portugal)
618

5.7

Codigo Civil (Spanje)
1247

5.2.5.6,5.7.5.8

Codice di Procedura Civile (ItaliS)
246
249
250
252

5.2
3.7.1
5.10.2
5.10.1

Codice di Procedura Penale (ItaliS)
199
200
201

4.1
3.7.1.5.3,5.6
5.3
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Codice Penale (Italic)
622

5.8

Codigo de Processo Civil (Portugal)
617
618
620
623
635

5.2
3.8.1,4.1,5.6,5.8,5.10.2
5.11
3.8.1
5.10.1

Codigo Penale (Portugal)
195

5.9

Codigo Penale (Spanje)
199

5.9

Comptabiliteitswet 2001

74

3.5.3.8

Consulaire wet
1
9
100 (oud)

3.8.2
3.8.2
2.2.3.13

Costiluzione (Italic")
24

5.2

Deviezenbesluit 1945
48

3.1

Berste coordinatierichtlijn (Richtlijn 77/780/EEG)
12
3.5.2
EG-Vcrdrag
63

5.1

Electriciteitswet 1998
79

3.5.3.3

Buropecs Verdrag voor de Rechten van de Mens
3.2.5.7, 3.2.6,4.4.3,4.6.2
6
3.5.4
8
3.7.1
10
Faillissementswet
66
67
68
83
99
223«
231
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3.2.6,3.3.7,3.4.1,4.4.1,4.5
4.5
3.2.5.5
4.5
3.4.4
3.2.6,3.3.7,3.4.1,4.4.1,4.5
3.2.5.5

Registers

314
316

3.2.6
3.2.5.5

Gemeentewet
22
25
53(oud)
55
56
61c
82
83
102
155c
I55e

3.4.10.5.3.5.2.3.5.3.7
3.5.3.7
3.5.4
3.5.3.7
3.5.2
3.5.3.6
3.5.2
3.5.2
3.5.2
3.3.6. 3.5.3.6
3.4.1.3.5.3.9

Gerechtelijk Wetboek (Belgie)
734sexies
923
924
931
937

4.1,5.10.1

Gerechtsdeurwaarderswet
36
42

3.5.3.4,3.5.3.11
3.2.6,3.3.1,3.4.1

3.4.10.5.5.2
5.10.2
5.10.2

5.2

Goedkeuringswet EG-arbitrageverdrag inzake
winstcorrecties tussen verbonden ondememingen
4
3.5.3.2
Grondwet
1
6
53
66
68
112
113
129

3.5.5
3.4.10.3
3.5.4
3.5.3.6
3.5.3.11
3.5.3.4
3.5.3.4
3.5.4

Grondwet 1814
100

2.1.1.2.2.3.15

Instellingsbesluit Adviescommissie Uitkeringswet
Indische geintemeerden

10

3.5 J

Instellingsbesluit gemengde ambtelijke werkgroep
modemisenng van het Statuut voor het Koninknjk
der Nederlanden
5
3.5.3
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Invordenngswet 1990
63
Kaderwet dienstplicht
27

1.1,3.4.1,3.4.10

71

3.5.3.11
3.5.3.11

Kernenergiewet
68

3.5.3.7

Kieswet
NI6a
Y2I

3.5.3.11
3.5.3.11

Kindcrbeginselenwet
I9<cn I9r7

3.2.7.1

Landbouwuitvoerbesluit 1963
2en 10

3.5.3

Landinrichtingswet
180

3.8.2

Ley de Bnjuiciamento Civil (Spanje)
367
371

5.10.1
5.7

Loodsenwet
34

41

3.5.3.2,3.5.3.4
3.2.6,3.3.1,3.4.1

Luchtvaartwet
37ha

3.5.3.2

Marinescheepsongevallenwet
8

10
13

3.5.3.2
3.5.3.4,3.5.3.7
3.4.1

Mcdcdingingswet
52. 90 en 91

3.5.3.3

MeststotTenwet 1947
5

3.5.3.2,3.5.3.5

Militairc Ambtenarenwet 1931
12a

3.5.3.11

Motor- en Rijwiclwct
25

3.2.7.1
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Registers

Nederlands-Antilliaans Zeebrievenbesluit
39

3.5.3

Noodwet geneeskundigen
8

3.5.3.11

Nouveau Code de Procedure Civile (Frankrijk)
131-14
205
210
230

3.4.10.5
5.2
5.10.1
5.10.2

Nouveau Code de Procedure Civile (Luxemburg)
405
5.2
410
5.10.1
430
5.10.2
Oikeudenkäymiskaan (Finland)
18
19
22
23
24
28

5.2
S.l!
5.2
5.2. 5.3. 5.6. 5.8. 5.9
3.7.1.5.3.5.5
5.10.1,5.10.2

Ongevallenwet 1901
64
105 en 106

2.2.3.21,3.4.10.2
2.2.3.16

Onteigeningswet
2
20
32

3.8.2
3.2.5.5
3.8.2

Oorlogswet voor Nederland
45 (nog niet in werking getreden)
57a(oud)
58

3.2.6,3.3.1.3.4.1
3.3.1
3.8.2

Pachtwet
95
101
107
136

3.3.7
3.3.7,3.4.1
3.3.7
1.1,3.8.2

Paspoortwet
6

3.5.3.2

Penitentiaire maatiegel
15en58

3.5.3
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Pensioen- en spaarfondsenwet
20a
21
Provinciewet
22

25
55
61c
80
81
91
151c
I5le
169

3.5.3.11
3.4.1

3.4.10.5,3.5.2,3.5.3.7
3.5.3.7
3.5.3.7
3.5.3.6
3.5.2
3.5.2
3.5.3.7
3.3.6, 3.5.3.6
3.4.1,3.5.3.9
3.4.1

Rcchtspositiereglemcnt Korps van deskundigen
voor dc technische hulp aan ontwikkelingslanden
50
3.5.3
Reclasseringsmaatregel 1995
35 en 37

3.5.3

145

3.5.3

Reglement justiticie inrichtingen
87

3.5.3

Reglement medisch tuchtrecht en oplossing
van gcschillen
9
12

3.2.6
3.4.2

Reglement van orde van de Ilde Kamer der
Staten-Ciencraal
38 en 88

3.5.3

Reglement van orde voor dc ministerraad
26

3.5.3

Reglement verpleging ter beschikking gesteldcn
80
3.5.3
Retspleieloven (Dcnemarken)
169
170
171

172
173
181
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5.3.5.11
5.2, 5.3, 5.6. 5.8
5.3.5.5.5.11
3.7.1.5.3
5.10.2
5.10.1

Registers

Richtlijn 86/609/EEG
13

3.5.3.3

Richtlijn 96/92/EG
9en 13

3.5.3.3

Richtlijn Beleggingsdiensten (Richtlijn 93/22/EEG)
3.5.2
25
Rijksoctrooiwet
18
Rijksoctrooiwet 1995
23a
236
23/

3.2.1,3.3.1,3.4.1,3.5.3.7.3.8.1

102

3.4.10.1
3.4.10.1.3.5.3.1
3.2.6.3.3.1,3.4.1
3.5.3.7

Rijkstelefoonreglement 1929
23

3.5.3

Rijkswet goedkeuring en bekendmaking
verdragen
13

3.5.3.8

Ruilverkavelingswet 1954
70

3.8.2

Rättegangsbalk (Zweden)
35-2
36-5
36-6
36-10

5.11

3.4.4.3.7.1.5.2,5.6,5.8,5.9
5.5
5.10.1, 5.10.2

Schepenwet
26
35
64

3.5.3.4
3.2.6,3.4.1
2.5.3.2

Stoomwet
19

3.5.3.5

Straffeloven (Denemarken)
1526
152c

5.8
5.8

Strafgesetzbuch (Duitsland)
203

5.6

Strafwetboek (BelgiC)
458

5.6, 5.8
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Telecommunicatiewet
13.5

3.5.3.11

Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtspleging
en jeugdbescherming

15

3.5.3

Tijdelijke regeling medezeggenschap
upcnbaar ministerie

17

3.5.3

Tribunaalbcsluit

45

3.2.6,3.4.1

Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet

17

3.5.3

Tvistemalsloven (Noorwegen)

204
205
206
207
208
209

5.2

209«

3.7.1
5.10.1

215

3.4.10.5,5.2,5.6,5.8,5.9

5.2
5.3,5.11
5.3,5.5

5.3

Tweede coördinatierichllijn (Richtlijn 89/646/EEG)
12
3.5.2
Uitvoeringswet bewijsverdrag
11
22

3.8.2
4.1

Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
51

3.2.6,3.3.1

Uitvoeringswet verdrag biologische wapens
7

3.5.3.3

Veiligheidswet
23en24

2.2.3.16

Verdrag van Wenen inzake de consulaire
bclrckkingcn
44
45

3.5.2
3.5.2

Verdrag van Wenen in?akc hct diplomatick
verkcor
31

3.5.2

450

Registers

32
37

3.5.2
3.5.2

Verordening Gedrags- en beroepsregels
Registeraccountants 1994
10

3.4.10.5

Warenwet
28

3.5.3.5

Waterschapswet
37
43

3.5.3.7
3.5.3.7

Wegenverkeerswet 1994
185

3.2.5.2

Wegenverkeerswet (oud)
31
40

3.2.7.1.3.2.7.2
1.1

Wet Administratiefrechtelijke handhaving
verkeers voorschri ften
27

3.4.1

Wet bescherming persoonsgegevens
12
21
63

3.5.3.2
3.5.3.2
3.5.3.5

Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
4
I8en22

3.5.3.4
3.2.1, 3.3.1, 3.8.1

Wet betreffende verplichte deelneming in een
Beroepspensioenregeling
186
19

3.5.3.11
3.4.1

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door
net openbaar bestuur
28
3.5.3.3
Wet buitengewone bevoegdheid burgerlijk gezag
19

3.2.6, 3.3.1, 3.4.1

Wet economische statistieken
7

3.4.2

Wet energiedistributie
9

3.5.3.7,3.5.3.9
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Wet justitiele gegevens
52

3.5.3.3

Wet justitie-subsidies
46

3.5.3.11

Wet klachtrecht dienten zorgsector
4

3.5.3.2

Wet melding collectief ontslag
8

3.5.3.5

Wet militair tuchtrecht
65

3.2.6,3.3.1,3.4.1

Wet militaire strafrechtspraak
5
6
11

3.5.3.4
3.5.3.4
3.5.3.4

Wet ministeriele verantwoordelijkheid
II

2.2.3.7,3.2.6,3.4.1

Wct nationale ombudsman
I')

3.4.1,3.5.3.8

Wet op de Accountants-administratieconsulenten
58
3.5.3.4. 3.5.3.11
65
3.2.6,3.3.1,3.4.1
Wet op de bedrijfsorganisatie
10

3.5.3.7,3.5.3.9

Wct op de berocpen in de individuele
Ge7.ondheid$zorg
1

3.4.8.1.2

3
68
88
145

3.4.10.2,3.4.10.5
3.2.6,3.3.1,3.4.1
3.4.8.1.2, 3.4.10.2, 3.5.3.1, 3.5.3.11
3.4.2

Wct op de dierproeven
IS«
24 (oud)

3.5.3.3,3.5.3.9
3.5.3.3

Wct op de ökonomische delicten
2

3.3.5

Wet op de geneesmiddelenvoorziening
29

3.5.3.3,3.5.3.9

452

Registers

Wet op de gevaarlijke werktuigen
21

3.5.3.5

Wet op de huurcommissies
9

3.5.3.4.3.5.3.11

Wet op de Inkomstenbelasting 1914
102

3.1

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
24
38
40
74
85
86

3.5.2
3.5.2
3.5.2
3.4.1,3.5.2
3.5.2,3.5.3.2.
3.5.2

Wet op de internationale bijstandsverlening
bij de helYing van belastingen
14

3.5.3.10

Wet op de justitie'le documentatie en op de
verklaringen omtrent gedrag
32

3.4.1

Wet op de medische keuringen
10

3.5.3.11

Wet op de naburige rechten
31

3.5.3.2

Wet op de ondememingsraden
20

3.5.3.7, 3.5.3.9

Wet op de parlementaire enqueue
18
18a
18*
19
20
24

2.2.3.5, 3.4.3, 3.5.3.9
3.5.3.6. 3.5.3.11
3.5.3.6
2.2.3.5.3.4.1
2.2.3.7, 3.5.3.8
3.3.6, 3.3.7, 4.6.4

Wet op de Raad van State
246
31
36 en 37

3.5.3.8
3.5.3.4
3.2.1,3.3.1,3.5.3.4,3.8.2

Wet op de rechterlijke organisatie
7
13
69 (oud)

3.5.3.4
3.5.3.2,3.5.3.4,3.5.3.7,3.5.3.11
4.6.6
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78

4.5

79
95 (oud)
144

4.3
4.6.6
3.5.3.2

Wet op de rechtsbij stand
18

3.4.10!

Wet op de Registeraccountants
43

3.2.6,3.3.1,3.4.1

Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden
van Arbeid
72

3.5.3.2

Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
24
33

3.5.3.2,3.5.3.4
3.2.6,3.3.1,3.4.1

Wct op de Vermogensbelasting 1892
47

2.2.3.18,3.5.3.10

Wct op de Watersnoodschade 1953
46

3.2.6,3.3.1,3.4.1

Wot op hot ccntraal bureau voor de statistiek
75

3.4.2

Wet op het notarisambt
2
18 (oud)
22

3.4.10.4
2.2.3.2,3.4.10.4
3.4.10.4

29

3.5.3.1

39
42 (oud)
49
102

3.6.2
2.2.3.2,3.4.10.4
3.4.10.4
3.2.6,3.3.1,3.4.1

Wet op het onderwijstoezicht
6

3.5.3.5

Wet op het primair onderwijs
14

3.5.3.2

Wet op het voortgezet onderwijs
24/>en 143

3.5.3.2

Wct openbaarheid van bestuur
4 (oud)

3.5.4
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Wet overlijdensakten vcrmisten
17

3.2.5.1.8

Wet particuliere beveiligingsorganisatics en
recherchebureaus
13

3.5.3.2

Wet persoonsregistraties
II

3.5.3.2

Wet politieregisters
30

3.5.3.3

Wct privatisering FPV
11

3.5.3

Wet Raad voor de Transportveiligheid
54

3.3.1,3.3.5.3.3.7.4.3.1

Wet rechtspositie rechterlijke ambtenarcn
42

3.5.3.4

Wet regelende de voorwaarden ter verkrijging
der bevoegdheid van geneeskundige
12

2.2.3.21

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk
en inkomen
74

3.5.3.2

Wet studiefinanciering
119A

3.5.2

Wet studiefinanciering 2000
9.3

3.5.2

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten
9.3

3.5.2

Wet toetsing levensbeCindiging op verzoek en
hulp bij zelfdoding
3

3.4.9

14

3.4.9.3.5.3.2

Wet toezicht beleggingsinstellingen
24

3.5.2

Wet toezicht effectenverkeer 1995
31

3.5.2.3.7.2
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Wet toezicht kredietwezen
46

3.5.2

Wet toezicht kredietwezen 1992
64

3.5.2,3.7.2

Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
29
87

3.4.1
3.5.2

Wct toezicht verzekeringsbedrijf 1993
56

3.4.1

182

3.5.2

Wct tuchtrechtspraak bcdrijfsorganisatie
11
12

3.2.6,3.3.1,3.4.1
3.5.3.7

Wet uitvoering EG-mededingingsvcrordeningen
20

3.5.3.9

Wet van lOmei 1837, Stbl. 1837, 50
12

3.2.6

Wct van 25 december 1878, Stbl. 1878.222
25

2.2.3.21

Wet van 30 augustus 1946. Stbl. 1946. G 223
3jo. 1

2.1.1

Wet vervanging fiseaal noodrecht

6

3.4.1

Wetboek van Burgcrlijke Rechtsvordering

15
21
22
27
29
36
53
61
67(oud)

78
79
88
91
94 (oud)
116 (oud)

152
162

456

4
3.4.6, 3.4.9
3.4.6, 3.4.9. 3.5.2
3.4.8.2.2
3.4.3. 3.4.8.2.2, 3.5.3.2, 3.5.3.3, 3.5.3.6
3.5.3.7
3.8.1

4.7
4.7
3.2.5.2
3.8.1

4.3
3.4.6. 3.4.9, 3.5.2
4.4.4

4.1
4.4.4
4.6.4
3.4.6

Registers
164
172
173
177
178
179
180
182 (oud)
186
187
193
1%
198
200
201
201 (oud)
208
217
229
230
231
236
237
247 (oud)
254
279
282
284
285 (oud)
286
287
288a(oud)
290
337
351
353
355
356
358
362
377
382
385
391
401a
402
418a
428a
456 (oud)
479/(oud)
486

3.2.5.2.3.2.5.2.3,3.4.6, 5.2
4.3
3.4.9
4.1,4.3.1.5.10.5.10.1
4.4.4
3.4.6. 3.4.9. 3.5.2.3.7.3.7.3.3.7.4
4.4.2
3.2.5.2.2.3.8.1
4.6.5.4.7
4.7
4.7
3.4.6
3.4.6.3.4.9
3.5.2
3.5.2
3.7
4.3.4.4.1
3.2.5.2
4.4.1,4.4.3
4.4.2
4.4.2
3.2.5.2
4.4.4
4.3
3.8.1
3.2.5.2.2.4.7
3.2.5.2.2
3.2.5.1.14, 3.2.5.2.2. 3.2.7. 3.2.7.3. 3.8.1.
3.8.2,5.11,6
3.2.5.2
4.4.3
4.4.1.4.4.2
4
4.4.2
4.4.4
4.4.4
3.8.1
4.4.5
4.4.5
4.4.4,4.5
3.8.1
3.8.1
3.2.5.1.1
3.8.1
3.8.1
4.4.4
4.5
3.8.1
3.8.1
3.2.5.2.1
3.2.7.3
3.8.1

457

VERSCHONINGSRECHT VAN GETUIGEN IN CIVIELE ZAKEN

613
642</
642?
771
776
803
825/? (oud)
827(oud)
827
828«(oud)
828/ (oud)
893(oud)
903
985
999
1001
1020
1041
1057

3.8.1
3.8.1
3.8.1
3.8.1
4.7
3.8.1
3.5.3.6
3.2.7.3
3.2.7.1,3.2.7.2,3.2.7.3
3.2.7.3
3.2.7.1
3.2.7.2
3.2.6
3.2.7.1
3.8.1
3.2.5.5
3.5.3.6
3.5.3.4
3.8.1
3.5.3.4

Wetbock van Koophandel
75</ (oud)
356(oud)
384 (oud)
492(oud)
805(oud)

3.2.7.3
3.2.7.1,3.2.7.3
3.2.7.1
3.2.7.1
3.2.6

Wetbock van Militair Strafrecht
152

3.3.1

552

Wetboek van Strafrecht

42
31
69
98
98«
98ft
156
241(oud)
269
272

273
285a
285*
326
309
444

458

2.2.3.15,2.2.3.16,3.4.2
3.3.4
3.3.4
3.5.3.7,3.5.3.8,3.7.2
3.5.3.8,3.7.2
3.5.3.8.3.7.2
2.2.3.21
3.3.1
3.5.3.6
2.2.3.15, 2.2.3.16, 2.2.3.20, 2.2.3.21, 3.4.1,
3.4.2. 3.4.4, 3.4.8.1.2, 3.4.9, 3.4.10.1,
3.4.10.5,3.5.3.10,4.1,5.8
2.2.3.15,3.4.2,3.5.3,4.1
4.1
3.4.8.3
3.4.3
2.2.3.15
4.3

Registers

Welboek van Strafvordenng
14(1838)
29

60(1838)
62(1838)
65(1838)
66(1886)
77(1838)
90(1838)
98
107(1838)
110(1838)
126bb
162(1886)
163(1886)
185(1838)
188(1838)
189(1838)
198(1838)
217
218

219
219a
226
284
290(1886)
292(1838)

2.2.3.21
3.2.5.7.3.3.2
3.2.6

3.2.6,4.1
2.1.1. 2.2.3.6.2.2.3.13.2.2.3.21.3.2.6
2.2.3.15.2.2.3.17.2.2.3.18.2.2.3.21.3.4.2
3.2.6
3.2.6
1.1.2.2.3.12.3.1.3.4.1.3.7.1

2.2.3.18
2.1.1
3.5.3.11
3.4.1

2.2.3.15. 2.2.3.16. 3.4.1
3.2.6. 3.7
3.2.1. 3.2.6. 3.4.1
2.1.1.2.1.2.2.2.2,2.2.3.3,2.2.3.5,
2.2.3.6.2.2.3.14.2.2.3.15. 3.4.1.3.4.2
3.2.6

3.1. 3.2.1. 3.2.5.2. 3.2.5.4. 3.3.4. 3.4.1. 3.5.2.
4.3.1
2.2.4. 3.3.5, 3.4.1. 3.4.2. 3.4.8. 3.4.8.1.2.
3.4.10, 3.5.2, 3.5.3.10, 3.6.1, 3.7.1. 4.3.1.
4.3.2,6
3.2.5.7, 3.2.6, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3.3.3.4. 3.3.5.
3.3.7.3.4.1.3.5.2.4.3.2
3.5.2
3.5.5
4.1
3.5.5
2.2.3.12

311(1838)

3.5.2, 3.7, 3.7.3. 3.7.4
3.5.5

Zaaizaad- en Plantgoedwet
8
11
14

3.2.5.1.8
3.5.3.4,3.5.3.11
3.2.1,3.3.1.3.4.1,3.5.3.7,3.8.2

Zivilprozessordnung (Duitsland)
197
376
383
384
385

5.10.1
5.2
3.7.1.4.1,5.2,5.6,5.8,5.10.2
5.5
5.4,5.9,5.11

293

Zivilprozessordung (Oostenrijk)
320
321
322
329

3.4.10.5.5.2.5.6.5.8
3.5.4. 5.6, 5.8, 5.9
5.11
5.10.2
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337
340
KotSiKou; noXiTuctji; Aiicovoiiku; (Griekenland)
393 lid 3

5.10.1
5.10.1

402
407

2.1.3
5.2
5.2, 5.6, 5.9
5.4,5.6,5.8,5.11
5.5
5.10.1,5.10.2

riotviKcx; Küäucc«; (üriekenland)
371

5.8

399
400
401

460
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