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Wat verstaat 
justitie onder 
vertrouwelijk? 

Esther Vroegh
Opinie

E
en opmerkelijke inzet 
had de eis van Stibbe 
Advocaten, een maand 
geleden, tegen de staat. 
Het Functioneel  

Parket (een speciale afdeling) van 
het Openbaar Ministerie en de 
Fiscale Inlichtingen- en Opspo-
ringsdienst (FIOD) moeten voor 
eens en altijd stoppen met het  
bekijken en verzamelen van mail-
correspondentie tussen advoca-
ten en hun cliënten, zo luidde de 
eis.

Afgelopen woensdag wees de 
rechter vonnis in deze zaak en 
kwam tot een vernietigend oor-
deel: de staat had onrechtmatig 
gehandeld en moest stoppen met 
het inzien van vertrouwelijke 
e-mails tussen deze advocaten en 
hun cliënten. Het inzien van deze 
correspondentie kan alleen met 
toestemming van de advocaat of 
via de onderzoeksrechter, de 
rechter-commissaris. In deze  
casus bleek dat bij het onderzoek 
betrokken opsporingsambtena-
ren, aan de hand van zoektermen 
zelf kennis namen van de stuk-
ken en die selectie pas een half 
jaar later voorlegden aan de be-
trokken officier.

In het vonnis staat dat ‘op basis 
van de in bovenstaande overwegin-
gen geconstateerde tegenstrijdighe-
den de stelling gerechtvaardigd is 
dat er op zijn minst een reëel gevaar 
is dat het verschoningsrecht in 
meerdere strafrechtelijke onderzoe-
ken is of wordt geschonden’.  
Die constatering vindt de Neder-
landse Orde van Advocaten zeer 
zorgwekkend.

Geheimhouders
Zoals wel vaker, was het puur 
toeval dat de betrokken advoca-
ten erachter kwamen dat het 
Openbaar Ministerie (OM) mails 
van en naar hun kantoor had  
bemachtigd en ingezien. Maar 
hoe zit het ook alweer? In de wet 
is een aantal geheimhouders 
vastgelegd, zoals notarissen,  
artsen, verpleegkundigen, som-
mige geestelijken en ook advoca-
ten. Personen die uit hoofde van 
hun stand, beroep of ambt tot  

geheimhouding verplicht zijn, zo 
zegt de wet. 

Het is dus niet alleen een privi-
lege maar een plicht voor deze 
functionarissen. Onomstote-
lijk daarmee verbonden is het 
verschoningsrecht. Het verscho-
ningsrecht van de advocaat be-
schermt vertrouwelijke commu-
nicatie met zijn cliënten tegen  
inzage door derden. Die derden 
staan buiten de advocaat- 
cliëntrelatie en zij behoren daar 
ook buiten te blijven. Dat geldt in 
het bijzonder voor opsporings-
ambtenaren.

Maatschappelijk belang
De reden voor het verschonings-
recht van deze groep geheimhou-
ders is, dat het gaat om vertrou-
wenspersonen voor wie een be-
roepsgeheim geldt. Het wordt als 
een groot maatschappelijk belang 

gezien, dat iedereen zich vrij tot 
hen moet kunnen wenden om 
bijstand en advies, zonder vrees 
voor openbaarmaking van wat 
besproken wordt. Dat klinkt wel-
licht wat abstract maar hoe verve-
lend zou het niet zijn als jouw gy-
naecoloog op een verjaardags-
feestje eens haarfijn uit de doe-
ken deed hoe de bevalling is ge-
gaan?

Bij advocaten en andere biecht-
vaders voelt iedereen dat het niet 
ethisch is als deze vertrouwens-
personen het aan hen toever-
trouwde op straat gooien en der-
den daarvan op de hoogte raken. 
Het verschoningsrecht voor advo-
caten stelt dus grenzen aan de 
reikwijdte van de strafrechtelijke 
waarheidsvinding en dat is soms 
zeer frustrerend voor recher-
cheurs en officieren.

Het laat zich raden dat opspo-
ringsambtenaren wel degelijk  
interesse hebben in de zaken 
die tussen advocaten en hun  
cliënten worden besproken. Door 
de toenemende digitalisering 
en verschillende vormen van 
communicatie zijn er tegenwoor-
dig veel mogelijkheden om dat 
wat besproken of gemaild wordt, 
daadwerkelijk in te zien. Het 
Openbaar Ministerie verschuilt 
zich achter diezelfde uitdijende 
digitalisering en stelt zich veelal 
op het standpunt dat het ‘per  
ongeluk is geweest’ of ‘niet helder 
was’ dat het om geheimhouders- 
communicatie ging.

Hells Angels
In een zaak waarin het heel hel-
der was dat het om dergelijke ge-
sprekken ging, was het megapro-
ces Acroniem tegen de Hells  
Angels. Deze prestigieuze zaak 
liep op 20 december 2007 stuk op 
afgeluisterde telefoontjes tussen 
de Angels en hun advocaten. Ja-
renlang luisterde de recherche de 
telefoons van de Angels af die met 
diezelfde telefoons ook hun advo-
caten belden. Deze gesprekken 
zijn vertrouwelijk. Het Openbaar 
Ministerie had daarom de opna-
mes en de verslagen moeten ver-
nietigen zonder kennis te nemen 
van de inhoud. De officier van 
justitie liet dat na, draaide erom-
heen en overtrad zo de regels.

Het vonnis was helder.  
‘Ernstige, grootschalige en herhaal-
delijke inbreuken op de regelgeving’, 
zo beoordeelde de rechtbank de 
werkwijze van het OM. De recht-
bank stelde vast dat het niet om 
incidenten of ongelukjes ging 
maar om een werkwijze. De straf-
zaak tegen 22 prominente Hells 
Angels van verschillende chapters 
in Nederland eindigde in een 
niet-ontvankelijkheid van het 
OM.

Heeft men geleerd?
Een zuivere en krachtige uit-
spraak maar heeft men hiervan 
geleerd? Kennelijk niet, gezien 
het kort geding van Stibbe Advo-
caten dat is aangezwengeld en 
waarbij gesteld wordt dat het 
een werkwijze is, een instructie 
om kennis te nemen van de ge-

Het was puur toeval dat advocaten erachter kwamen dat 
opsporingsambtenaren vertrouwelijke mailberichten tussen 
advocaten en hun cliënten hadden ingezien. De rechter oordeelde 
deze week in een vernietigend vonnis dat dit moet stoppen. 
‘Ongelukje’, stelt het Openbaar Ministerie. Was dat maar zo. 

l 
Hoe zou het zijn als  
op een feestje jouw 
gynaecoloog eens 
haarfijn uit de 
doeken doet hoe de 
bevalling is gegaan? 

PODIUM

Lucas van HoutertBESTE LEZER

 a Lucas van Houtert,  
hoofdredacteur 
reacties: l.vhoutert@bd.nl

l
De manier waarop 
wij onze volks- 
vertegenwoordigers 
kiezen, is van 1917

Wie méér kiezers 
wil moet mínder 
politici bieden

Less is more, heet dat zo mooi 
in het Engels. Soms krijg je 
meer resultaat door ergens 

minder in te stoppen. De uit-
drukking drong zich op toen ik 
de mails las, een paar handen vol, 
die ik kreeg na mijn oproep van 
vorige week. Ik vroeg bewuste 
niet-stemmers naar hun overwe-
gingen om de stembus eerder 
deze maand links te laten liggen.

‘Kan het er ook aan liggen dat 
we TEVEEL PARTIJEN hebben? 
Je ziet dan door de bomen het 
bos niet meer’, schrijft Lies  
Sterrenburg. Er zijn meer inzen-
ders die – tussen allerlei andere 
redenen – hinten op de vele  
bomen in het bos. Iedereen die 
dat wil, kan een partij beginnen. 

Die veelkleurigheid wordt van 
oudsher gezien als een sterk punt 
van onze democratie. Het dempt 
de dominantie van een paar grote 
machtsblokken en het zorgt dat 
andere en nieuwe geluiden mak-
kelijk een stem krijgen. Hoe 
meer politieke zielen, hoe meer 
vreugde dus.

Maar niet iedereen is die me-
ning toegedaan. In verschillende 
mails wordt de veelkleurigheid 
van gemeenteraad of parlement 
gekoppeld aan slecht gedrag van 
politici.

‘Er wordt op de persoon ge-
speeld’, hekelt Hendrik-Jan Ven-
nix de politieke cultuur. ‘Politici 
hebben nog steeds niet door dat 
als je met één vinger naar een an-
der wijst, er drie naar jezelf wij-
zen’. Hij mist zelfreinigend ver-
mogen. En waar dat toe leidt? ‘Als 
je het niet met elkaar eens bent, 
dan begin je toch je eigen partij?’

Paul de Groot wijst op de Toe-
slagenaffaire en de rol van Ka-
merlid Pieter Omtzigt daarin: 
‘Dankzij een enkele politicus, 
worden dit soort zaken aan de 

kaak gesteld. Maar wil je dan uit-
eindelijk CDA gaan stemmen, 
neemt hij afscheid van die partij 
en begint een eigen politieke 
stroming, die helaas bij volgende 
verkiezingen te weinig stemmen 
krijgt en dus zie je hem helaas 
verdwijnen’.

Is ons kiesstelsel nog wel van 
deze tijd?

De manier waarop wij onze 
vertegenwoordigers kiezen,  
dateert van 1917, toen politiek 
nog een zaak was van een klein 
gezelschap hoge heren. Dankzij 
de emancipatie van de gewone 
man en vrouw werd politiek 
steeds meer een zaak van ieder-
een (die wilde).

Vanaf de jaren 60/70 kwamen 
er mondjesmaat nieuwe partijen 
bij. Af en toe op een spectaculaire 
manier: het D66 van Hans van 
Mierlo kwam in 1967 vanuit het 
niets met zeven zetels in het par-
lement. De Lijst Pim Fortuyn 
pakte in 2002 in één keer 26 ze-
tels. 

Doorgaans werden nieuwe 
partijen geboren uit politieke 
idealen, opgericht door mensen 
die vonden dat het tijd was voor 
wat anders. Ze richtten een partij 
op en deden mee aan de verkie-
zingen. Precies daar zit misschien 
wel de grote ommezwaai van de 
laatste jaren. Tegenwoordig zijn 
veel nieuwe partijen afsplitsin-
gen van boze of geroyeerde poli-
tici. Ze worden niet uit idealen 
geboren, maar uit persoonlijke 
conflicten. 

Goed voorbeeld doet goed  
volgen, zullen we maar zeggen. 
Ook lokaal is de drempel om al-
leen verder te gaan wel heel laag 
geworden. Verder soleren na een 
politieke breuk is normaal ge-
worden. Met als resultaat dus ge-
meenteraden met onmogelijk 
veel fracties.

Ik wil het resultaat van een op-
roepje niet te groot maken. Maar 
je kunt op je vingers uittellen dat 
de behoefte om te stemmen af-
neemt naarmate het politieke 
landschap onoverzichtelijker 
wordt.
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heimhouder-communicatie. De 
‘Instructie vernietiging geïnter-
cepteerde gesprekken met  
geheimhouders’ geeft stapsge-
wijs de rechtmatige procedures 
en handelswijze van het OM 
weer, maar in de praktijk blijkt 
hetgeen besproken of geschreven 
wordt tussen advocaten en cliën-
ten toch wel heel verleidelijk.

Zakelijke nummers
In december 2019 kwam naar 
buiten dat door een softwarefout 
maar liefst 25.000 gesprekken 
tussen gevangenen en hun advo-
caten ten onrechte zijn opgeno-
men. Ondanks het feit dat advo-
caten verplicht zijn om hun kan-
toor- en gsm-nummer te laten 
registreren, ging het onlangs op-
nieuw mis. Mijn zakelijke num-
mers zijn al 23 jaar ongewijzigd 
(ook al ten tijde van het onder-
zoek naar de Hells Angels) maar 
in een zeer recent moordonder-
zoek werden maar liefst veertien 
gesprekken tussen mijn cliënte 
en mij geregistreerd en namen 
de opsporingsdiensten kennis 
van de aard van de gesprekken. 
Pas later kwam men erachter dat 
het nummers van een advocaat 
zijn, zo stelt het OM nu. Bijzon-
der want mijn cliënte zat weken-
lang in alle beperkingen en 
mocht dus alleen met haar advo-
caat bellen. Met andere woorden; 
de nummers zouden door de re-
gistratie herkend moeten zijn en 
aangezien mijn cliënte alleen een 
advocaat mocht contacteren had 
die hoedanigheid vanaf het  
eerste telefoontje kristalhelder 
moeten zijn.

Opvallend was dat op het mo-
ment dat mijn cliënte door de 
raadkamer op vrije voeten werd 
gesteld, men diezelfde dag verder 
ging met het tappen van de ge-
sprekken tussen de medever-
dachte en diens advocaat. De 
rechtbank stelt het OM weer in 
de gelegenheid om daarover aan-
vullende processen-verbaal op te 
maken maar die roepen meer 
vragen op dan antwoorden.

Affaire Jos van Son
Nog wat dichter bij huis: de af-
faire Jos van Son en de lekkende 
ambtenaren. De helaas vorig jaar 
overleden Bossche wethouder 
werd beschuldigd van het uit de 
school klappen tegenover het 
Brabants Dagblad over potentiële 
kandidaten voor de Bossche bur-
gemeesterspost. Hoewel de posi-
tie van een journalist wellicht 
iets verschilt van de eerderge-
noemde geheimhouders, zijn zij 
wel verschoningsgerechtigden, 
dit betekent dat journalisten hun 
bronnen geheim mogen houden. 
Ook dat wekt vaak de nodige irri-
tatie bij opsporingsinstanties 
maar waarborgt dat er misstan-
den openbaar worden en zorgt 
ervoor dat ons democratisch  
bestel kan functioneren. Immers, 
als je als ‘klokkenluider’ of be-
zorgde burger geen garantie hebt 
dat jouw identiteit verborgen 
blijft, zal men niet genegen zijn 
om met een journalist te spreken.

In deze casus – waarvan ik mij 
nog steeds afvraag of dat lekken, 
voor zover het gebeurd is,  
geen usance is in de verkiezings-

strijd – deinsde de rijksrecherche 
er niet voor terug om gesprekken 
af te tappen en uit te luisteren 
tussen journalisten en onder an-
dere mijn cliënt. Sterker, op het  
moment dat men via de tap  
informatie kreeg dat zij hadden 
afgesproken in een etablisse-
ment in Rosmalen, werd deze 
horecagelegenheid volgehangen 
met camera’s en opnameappara-
tuur. Zwaar geschut…

Toen dit boven water kwam en 
er zelfs Kamervragen werden ge-
steld over deze gang van zaken, 
werden alle telefoongesprekken 
en de inhoud daarvan zwartge-
lakt en werd er een nieuw  
dossier verstrekt. Net of er niets 
was gebeurd terwijl iedereen op 
zijn of haar vingers kan natellen 
dat het politieteam deze gesprek-
ken aandachtig had bestudeerd, 
zeker bij het aflakken want hoe 
zou men anders kunnen beoor-
delen wat een gesprek was tus-
sen journalist en ambtenaar?

Ingetrokken
De beschuldiging van het Open-
baar Ministerie aan het Brabants 
Dagblad dat de krant had meege-
werkt aan het lekken van ge-
heime informatie werd later in-
getrokken, evenals de beschuldi-
ging dat Jos van Son zijn mond 
voorbij had gepraat tegenover 
deze krant. Wat resteerde, was de 
beschuldiging dat hij in zijn alge-
meenheid uit de school had ge-
klapt over de burgemeestersbe-
noeming.

Dat zwartmaken van relevante 
stukken zien we steeds vaker te-
rugkomen, doch onderstreept 
nog maar eens dat de samenstel-
lers van de stukken wel degelijk 
kennis hebben genomen van ge-
heimhouders-informatie.

Ook hier zou de mores moeten 
zijn wat de Amsterdamse recht-

bank in 2007 keihard en helder 
heeft geformuleerd. Gaan we 
marchanderen met de geheim-
houding en meent het OM dat 
opsporingsbelangen mogen pre-
valeren boven dit absolute en on-
aantastbare recht, dan kan maar 
één conclusie volgen. En dat is 
dat het Openbaar Ministerie haar 
kans om te vervolgen heeft ver-
speeld en dat de zaak niet-ont-
vankelijk wordt verklaard.

Laten we (blijven) hopen op 
moedige rechters die verder  
willen gaan dan een ernstige in-
breuk compenseren met slechts 
wat korting in de strafmaat. 
Rechters die een duidelijk  
signaal afgeven: van onze  
geheimhouders blijf je af!

 a Mr. Esther P. Vroegh is advo-
caat bij Vroegh advocatenkantoor 
in den Bosch en Haarlem.
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Beschuldiging aan  
BD dat de krant had 
meegewerkt aan het 
lekken van geheime 
informatie werd later 
ingetrokken 
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INGEZONDEN

Psychologische kennis
Soms geloof ik mijn eigen oren en 
ogen niet. Elke dag hoop ik vurig 
dat er minstens een ‘staakt-het-
vuren’ komt in het drama dat  
Oekraïne en haar bevolking treft. 
Tot mijn verbijstering lees en hoor 
ik dan tegelijkertijd hoe Joe Biden 
zijn Russische ambtgenoot Vladi-
mir Poetin omschrijft. Hij noemt 
hem een ‘oorlogsmisdadiger’ en 
een ‘moordzuchtige dictator’. 
Onze eigen minister-president 
Mark Rutte noemde in een uitzen-
ding van Jinek Poetin ‘totaal para-
noia’. Ontbreekt bij Biden en 
Rutte iedere basale psychologi-
sche kennis? Als je iemand, zoals 
ook Poetin, op juist persoonlijk 
vlak met de grond gelijkmaakt, 
dan zorg je ervoor dat diezelfde 
persoon zich nog meer gerechtigd 
voelt tot destructiviteit. Daar heb-
ben we ook een Hollands spreek-
woord voor: ‘Een kat in het nauw 
maakt rare sprongen!’ Ik ben bang 
dat Biden en Rutte dit soort uit-
spraken vooral doen vanuit hun 
emotie en, vrees ik, vanuit popu-
lisme. Hun eigen kiezers tevreden 
houden. Of is het misschien ook 
een beetje stoere praat van kleine 
jongetjes die nog niet beter weten?  
Het Kremlin reageert voorspel-
baar: ‘Het zijn persoonlijke beledi-
gingen die voortkomen uit irrita-
tie, vermoeidheid en vergeetach-
tigheid’. 
Ik hoop echt dat verantwoorde-
lijke wereldleiders zich ook om-
ringen door adviseurs die hen sti-
muleren tot ethisch gezonde com-
municatie die de kans op een 
‘staakt-het-vuren’ juist vergroten. 
Waarmee het onbeschrijfelijk leed 
van zoveel mensen wordt gestopt. 
Misschien kunnen de wereldlei-
ders dan ook een eeuwenoud Chi-
nees gezegde ter harte nemen: 
‘Zorg dat je verliezer een konink-
lijke weg terug kan vinden!’
Ard Nieuwenbroek 
psychotherapeut 
Sint-Oedenrode

Overmars
Marc Overmars gaat aan de slag bij 
F.C. Antwerp [BD 22 maart; ‘Ant-
werp als vluchtroute’]. 
Hij is blijkbaar hardleers want ook 
dit is weer grensoverschrijdend.
Sjen de Haan
Waspik

 e President Biden noemde  
Poetin op 16 maart een oorlogs-
misdadiger. FOTO AP 


