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Aansprakelijkheid van de enquêtecommissie voor onjuistheden: bescherm de 
boodschappers, maar ook degenen wiens reputatie ten onrechte wordt geschaad 
 
In rapport van de enquêtecommissie komen sommige mensen en instanties er 
slecht af. Ministers Borst en Kok krijgen pittige verwijten. De reputatie van 
anderen is in de loop van de verhoren al gesneuveld, terwijl zij in het rapport 
minder hard worden aangepakt, overigens zonder dat de commissie hen expliciet 
van blaam zuivert. Sommige beschuldigden zullen het er niet bij laten zitten en 
de commissie of de Staat misschien zelfs aansprakelijk stellen voor de schade die 
de enquête aan hun reputatie toebracht. Moeten wij dat zien als onwenselijke 
stuiptrekkingen van schuldigen die de waarheid niet onder ogen kunnen zien, of 
ligt dat anders? 

El Al gaf een schot voor de boeg. In een brief van haar advocaat beklaagde 
zij zich over de interpretatie die de commissie gaf aan het beroemde 
telefoongesprek van haar medewerker met de luchtverkeersbeveiliging: de 
onthulling van de gevaarlijke lading en de aanleiding tot het onder de pet houden 
verhaal. De media namen deze aansprakelijkstelling niet erg serieus. De 
commissie reageerde met een beroep op de Grondwet die zegt dat Kamerleden 
niet kunnen worden aangesproken voor wat zij in (commissie)vergaderingen 
hebben gezegd of aan deze rapporteren. 

Maar intussen heeft het rapport van de enquêtecommissie Van Traa geleid 
tot een interessant vonnis. Bij dat rapport zat een lijst met gevallen, waarin 
advocaten hadden moeten weten dat van hun diensten gebruik werd gemaakt 
voor criminele doeleinden. Door gegevens uit die bijlage te combineren, kon de 
Telegraaf de naam van één  betrokken advocaat achterhalen en in een vette kop 
verwerken. Weg reputatie. De rechtbank vond dat er onvoldoende aanwijzing 
was voor het in verband brengen van de advocaat met criminele activiteiten. De 
hoogleraar die de lijst maakte, moet de advocaat persoonlijk 125.000 gulden 
smartengeld betalen, al kan hij de rekening mogelijk doorschuiven naar de Staat. 
  

Dat lijkt een vreemde beslissing. De parlementaire enquête is de ultieme 
vorm van onderzoek naar maatschappelijke misstanden. Wat 
onderzoeksjournalistiek en kamervragen niet hebben kunnen ophelderen, moet 
de commissie alsnog boven water halen. Dit onderzoek dient een algemeen 
belang en daarom moet de brenger van het slechte nieuws worden beschermd. 
Maar het vonnis geeft blijk van een juiste afweging. Wie publiekelijk een 
bewering doet over de daden van een persoon, moet daarbij zorgvuldig handelen. 
Negatieve beweringen over een ander, die onwaar blijken te zijn, verplichten 
volgens de rechtspraak tot schadevergoeding. Serieuze pogingen om misstanden 
aan het licht te brengen worden wel beschermd. De onderzoeker hoeft geen 
schadevergoeding te betalen, als hij kan laten zien dat hij zorgvuldig onderzoek 
naar de bewering heeft gedaan.  Op zijn hoogst moet hij rectificeren. 

Dat lost het probleem nog niet helemaal op. De hoogleraar die de commissie 
Van Traa hielp, had bijvoorbeeld vastgesteld dat de advocaat commissaris was 
bij een onderneming waarin vreemde financiële transacties plaatsvonden. 
Daarmee zou je geld kunnen witwassen. De hoogleraar trok daaruit de conclusie 
dat de advocaat moest weten dat zijn diensten werden gebruikt voor criminele 
doeleinden. De onderzoeker van misstanden zal altijd feiten moeten 



interpreteren om tot de conclusie te komen dat er een misstand is. Dat levert 
lastige grensgevallen op.   

Maar de politicus en de journalist zijn niet de enigen die dit soort 
afwegingen moeten maken. Ook de arts moet afwegen hoeveel zorg hij aan 
patiënten besteedt. Hij loopt het risico achteraf  te worden verweten dat hij te 
weinig heeft gedaan. Artsen, politici en journalisten beslissen allen over grote 
belangen van anderen.  Landelijke politici en onderzoeksjournalisten zijn 
professionals op het gebied van informatieverstrekking. Van hen mag worden 
verwacht dat zij zich bekwamen in het maken van de hier nodige afwegingen. 
Lukt dat niet op al die mediatrainingen die politici volgen, dan is er de 
vuistregel, die Marcel van Dam de enqu

�
tecommissie op deze pagina aanreikte: 

zoek naar de eenvoudigste verklaring. Die is bijna altijd het meest plausibel. Een 
complot met veel betrokkenen, dat lang verborgen blijft, is niet waarschijnlijk. 
Een samenloop van kleine communicatiestoornissen is waarschijnlijker dan ��� n 
grote persoonlijke fout, die dan ook nog onopgemerkt blijft bij andere 
betrokkenen. 

Geen enkele mate van gezond verstand of training kan voorkomen dat 
onderzoekers van misstanden af en toe beoordelingsfouten maken. Maar het is 
onbevredigend om degene wiens reputatie ten onrechte wordt geknakt met de 
gevolgen van die fouten te laten zitten. Daarom hoort er aansprakelijkheid te zijn 
van media en enqu

�
tecommissie voor onjuistheden in hun publieke uitingen. Die 

zorgplicht gaat verder als de belangen groter zijn en enqu
�
tecommissies plegen 

niet voor wissewasjes te worden ingeschakeld. Die zorgplicht geldt overigens ook 
tegenover bewindslieden, die recht hebben op een behoorlijk verweer, al zal dat 
niet gaan via een aansprakelijkstelling. Minister Borst werd deze week van 
gedrag beschuldigd waarmee mensenleven waren gemoeid. Wie zoiets beweert of 
suggereert, zal dat moeten hardmaken of de beschuldiging publiekelijk moeten 
intrekken.   

Bescherming is ook nodig voor mensen die misstanden aan het licht 
proberen te brengen. Een inschattingsfout mag niet leiden tot risico’s voor deze 
mensen persoonlijk. Een redelijke uitleg van de Grondwet is dan ook immuniteit 
voor de leden van de enqu

�
tecommissie persoonlijk, maar aansprakelijkheid voor 

de Staat. Een soortgelijke bescherming moet er zijn voor andere onderzoekers. De 
media voor wie zij werken, behoren het risico te dragen. De maatschappij en die 
media incasseren immers ook de baten als een misstand wordt onthuld.  

Mogelijke aansprakelijkheid geeft een hoop gedoe. Maar alleen zo kan een 
evenwicht worden bereikt. Onthullers van misstanden handelen immers niet 
alleen in het algemeen belang. Onthullingen doen het goed in de media en dat 
straalt af op de onthullers. Onthullingen die de schuld bij ��� n persoon leggen, 
doen het extra goed. Informatie waaruit blijkt dat eerdere onthullingen minder 
juist zijn, levert veel minder op. 

Aan de andere kant is er de persoon die de Staat of de media aansprakelijk 
stelt en daarmee primair zijn eigen belang dient; maar ook een algemeen belang. 
De onthulling van de commissie over de gevaarlijke lading zou best eens 
lichtvaardig kunnen zijn geweest. Dan is het Nederlandse publiek op het 
verkeerde been gezet en is er veel extra onrust veroorzaakt in de Bijlmer. Wie de 
ingrijpende stap neemt om politici of media aan te pakken als zij onwaarheden 



vermelden, dient daarmee ook het belang dat wij allen juist en niet tendentieus 
worden geïnformeerd. 
 
J.M. Barendrecht, hoogleraar verbonden aan het Centrum voor 
aansprakelijkheidsrecht KUBrabant. 
 


