
Mijn buurman is vorige week gearresteerd. Een helikopter hing boven het dak en zes gemas-
kerde mannen bestormden het huis en sleepten hem in zijn pyjama de straat op, een auto in,
waarna hij verdween. Niemand in de buurt had enig idee wat er aan de hand was, met deze
sympathieke, wat teruggetrokken man die ‘iets in met financiën’ deed.

De dagen er na stond er niets in de kranten die ik er op na sloeg. Ook de plaatselijke tv-
zender AT5 zweeg over het voorval. De verontruste buurt sprak al over een ontvoering en
belde de politie om te vragen wat er aan de hand was. ‘Wij weten van niets en als we iets
weten dan mogen we niets zeggen’, zei de politiewoordvoerder. 

Dit incident speelt in de toekomst. Tenminste, als de nieuwe voorlichtingsregels van justi-
tie van kracht worden, die zijn voorgesteld door De Wijkerslooth. De strekking van die regels
is dat de media pas in een laat stadium worden ingelicht over aanhoudingen en strafonderzoe-
ken. Wanneer geeft justitie dan wel informatie? Pas als de zaak onder de rechter is…

De nieuwe regels moeten voorkomen dat verdachten die ten onrechte zijn gearresteerd
schadevergoeding eisen omdat ze publiekelijk zijn gebrandmerkt. Er wordt een toename ver-
wacht van dergelijke schadeclaims, in verband met de aanscherping van de privacywetgeving
dit jaar, die de privacy van de burger beter moet beschermen.

Het voorstel van De Wijkerslooth is in ieder geval de goedkoopste manier om dit pro-
bleem op te lossen. Maar is er ook verder over nagedacht? Het voorstel roept onmiddellijk de
grote misslagen van justitie in herinnering van de afgelopen jaren. De arrestatie van politie-
man Lancee (met zwaar bewapend arrestatieteam per helikopter), verdacht van incest met zijn
dochter, en de verdachten in de Clickfondsaffaire, die door fraudeofficier en kruisridder Henk
de Graaf  zo’n beetje publiekelijk aan de schandpaal werden genageld. Ten onrechte bleek
later. Lancee kreeg een schadevergoeding van één miljoen gulden en de claims van enkele
Clickfonds-verdachten zullen nog veel hoger uitvallen, is de verwachting. 

De vraag is of de voorlichtingsregels onderscheid maken tussen een strafonderzoek tegen
een rechtspersoon en een natuurlijke persoon. Denk aan het strafonderzoek tegen Vos Chemie
(de vervuilde glycerine-zaak), dat eindigde in een fel bekritiseerde schikking met het OM. Vos
Chemie kwam niet voor de rechter. Hetgeen betekent dat justitie in de toekomst over derge-
lijke zaken, volgens haar eigen richtlijn, geen enkele mededeling hoeft te doen.

In plaats dat het openbaar ministerie openlijk maatregelen neemt die dergelijke misslagen
kunnen voorkomen, kiest het voor een zwijgcultuur. Een muffe deken waarmee justitiële mis-
sers in de toekomst worden bemanteld. De nieuwe voorlichtingsregels lijken daarom vooral
bedoeld om het openbaar ministerie zelf te beschermen. Justitie wil zélf niet in de schijnwer-
pers. Opmerkelijk is dat de Raad van Hoofdcommissarissen tegen deze nieuwe regels is,
omdat de raad meent dat het publiek het recht heeft om te weten dat er iemand is aangehou-
den en wie er is aangehouden. En zo is het.

Het voorstel getuigt bovendien van grote naïviteit. Niets is prikkelender voor een journalist
dan een zwijgcultuur, juist als het gaat om een machtig staatsapparaat als justitie. De media
zullen zoeken naar lekken. Er komt buurtonderzoek waar arrestaties zijn gemeld. Er zal wor-
den gespeculeerd. Wat weer kan leiden tot onzorgvuldige berichtgeving. En zo zal, na enkele
weken, de arrestatie van de buurman in kwestie toch een vermelding in de krant krijgen.
Eventueel onder het kopje verdwijningen.

Waar dat aan doet denken? Juist, aan Argentijnse toestanden.
■
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