
 

Je MOT wel de rechten van advocaten respecteren!  

   

ZATERDAG, 29 OKTOBER 2011 09:46  

DE HEER Kenneth Dambruck, Hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), heeft gereageerd op 

de lezing die ik als Deken van de Orde van Advocaten heb gegeven. Volgens hem MOT het misschien wel 

anders, maar dan wel binnen de perken van de bestaande Curaçaose wetten. Daarbij zijn enkele opmerkingen te 

maken. Ik zal dat kort doen. 

Ik heb een globaal voorstel tot wijziging van de relevante wetgeving gedaan. Dambruck gaat er kennelijk vanuit 

dat veranderingen binnen de huidige wettelijke kaders moeten plaatsvinden. Daar denk ik dus anders over. 

Een andere vraag is of het Meldpunt MOT de wet wel goed toepast. Volgens Dambruck zal het Meldpunt MOT 

alle relevante dossiers mogen inzien. Het kan niet anders of hij bedoelt daarmee ook dossiers van cliënten en dus 

niet slechts de dossiers waarin de MOT-meldingen en de cliëntgegevens worden bewaard. Op dat punt 

verschillen wij fundamenteel van mening. 

De Orde van Advocaten heeft over dat onderwerp in juni 2010 een notitie opgesteld. Daarin staat dat een goed 

functionerende advocatuur van wezenlijk belang is voor het goed functioneren van een rechtsstaat. In een 

rechtsstaat dient een deskundig opgeleide groep beroepsbeoefenaren te bestaan, tot wie de burger zich in 

vertrouwen kan wenden in conflicten met andere burgers of de overheid, zonder dat hij bevreesd hoeft te zijn dat 

represailles zullen volgen of dat door het inroepen van bijstand bepaalde feiten publiekelijk bekend zullen worden. 

Het respecteren van de vertrouwelijke relatie tussen advocaat en cliënt is een belangrijk element en een 

essentiële voorwaarde om rechtsbijstand te kunnen verlenen. Het is een uitwerking van het grondrecht van 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dat is vastgelegd in artikel 8 Europees Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens (EVRM) en het recht op verdediging en bijstand in strafzaken, zoals neergelegd in 

artikel 6 EVRM. Daarom hebben advocaten een geheimhoudingsplicht en een daaraan gekoppeld 

verschoningsrecht. Zij kunnen (bijzondere omstandigheden daargelaten) niet tot het afleggen van een 

getuigenverklaring worden gedwongen. 

De functionarissen van het Meldpunt hebben in het kader van het toezicht op advocaten wat betreft de naleving 

van de verplichtingen van de MOT-wetgeving, de bevoegdheid van de advocaat inlichtingen te vragen, inzage te 

verlangen van alle boeken, bescheiden en andere informatiedragers, zoals elektronische bestanden en daarvan 

afschrift te nemen of deze tijdelijk mee te nemen, en alle plaatsen, met uitzondering van woningen, te betreden. 

Blijkens diverse rechterlijke uitspraken in door de Nederlandse toezichthouder aangespannen tuchtzaken (o.m. 

notariskamer Hof Amsterdam, 25 oktober 2007, LJN: BB6708 en Raad van Discipline Den Bosch 17 november 

2008) zal bij het uitoefenen van de genoemde bevoegdheid waar het betreft de advocaat het verschoningsrecht in 

acht moeten worden genomen. Waar een belangenafweging moet worden gemaakt kan deze er niet toe leiden 

dat het verschoningsrecht van de advocaat wordt doorbroken doordat de advocaat een onderzoek van zijn 

administratie moet toelaten of algemene inlichtingen moet verschaffen. 

De Orde van Advocaten stelt zich op het standpunt dat de advocaat verplicht is de Landsverordening MOT na te 

leven waar het betreft het doen van meldingen. De advocaat kan echter uit hoofde van zijn geheimhoudingsplicht 

en zijn wettelijke verschoningsrecht weigeren medewerking te verlenen aan het door het Meldpunt uit te oefenen 

toezicht, bijvoorbeeld waar het betreft de vordering tot inzage in zijn administratie en cliëntendossiers. 

Dambruck heeft in zoverre gelijk dat de bestaande wetten moeten worden toegepast. Maar dan MOT het 

Meldpunt wel overeenkomstig het bestaande recht de bijzondere positie en rechten van advocaten erkennen. Het 
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Meldpunt heeft dus niet de bevoegdheid om cliëntendossiers in te zien. 

KAREL FRIELINK 

Deken van de Orde van Advocaten Curaçao 
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