05 18 05 artikel 1

02-05-2005

17:04

Pagina 938

P ro f . m r G . S c h u i j t

Het portret van
Mohammed B.
De media moeten zich bij de bepaling van hun beleid door journalistieke overwegingen laten leiden
en hoeven niet (altijd) bevreesd te zijn gerechtelijke procedures te gaan verliezen. Toegespitst op de
zaak-Mohammed B. wordt hier betoogd, dat de rechtspraak van zowel de Hoge Raad als die van het
EHRM voldoende aanknopingspunten biedt voor het standpunt dat publicatie (in de context van een
zakelijke berichtgeving) van een portret van een verdachte in een strafzaak die de samenleving zeer
Gerard Schuijt is oudhoofddocent aan de
Universiteit van Amsterdam en
oud-hoogleraar mediarecht
aan de Universiteit Leiden.

ernstig heeft geschokt, niet onrechtmatig zal zijn jegens de verdachte, sterker dat een verbod in strijd
zou zijn met de informatievrijheid die in artikel 10 EVRM is gegarandeerd. Dit geldt ook met
betrekking tot uitzending via televisie van de rechtszaak die straks tegen Mohammed B. zal plaats
hebben.

Deze artikelen zijn ook
te raadplegen op
internet: www.njb.nl

1. Over portretrecht zie Hoofdstuk VI in (de nieuwe)
J.H. Spoor, D.W.F. Verkade &
D.J.G. Visser, Auteursrecht,
naburige rechten en databankenrecht, Deventer: Kluwer

M

aar liefst twee miljoen mensen keken eind november 2004 naar het televisieprogramma Opsporing verzocht. Dat was eens zoveel als normaal.
Het programma vertoonde het portret van Mohammed B. – zonder balkje – en daar waren kennelijk
heel veel mensen erg nieuwsgierig naar. Sommige
kranten zagen zich na de uitzending vrij om óók het
portret te publiceren, andere bleven bij hun beleid
om portretten van verdachten in het geheel niet op
te nemen of hoogstens onherkenbaar gemaakt door
een balk over de ogen. Deze uitzending over de bekendste verdachte in Nederland van dit moment
vormt aanleiding voor een beschouwing over het
portretrecht van Mohammed B. Daarin betrek ik enkele recente uitspraken van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens en andere rechtspraak, met als
hoofdvraag of de media het portret van Mohammed
B. zouden mogen publiceren, ook los van de opsporingsberichtgeving in Opsporing verzocht.1 Daarmee
hangt samen de vraag of de media in plaats van Mohammed B. Mohammed Bouyerie zouden mogen
schrijven.

2005, alsmede Gerard
Schuijt & Dirk Visser, Portretrecht voor iedereen, Amster-

Het balkje

dam: Mets & Schilt 2003.
2. HR 30 oktober 1987,
NJ 1988, 277.
3. Hof Amsterdam 14 januari
1993, Mediaforum 1993,
p. B73.
4. HR 2 mei 2003, Mediaforum
2003-6, nr 30 m.nt. G.A.I.
Schuijt; ook NJ 2004, 80
m.nt. E.J. Dommering.
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Om te beginnen, dat balkje helpt niet. Er is sprake
van een portret in de zin van artikel 21 Auteurswet
als de afgebeelde persoon herkend kan worden. Daarvoor is afbeelding van de ogen niet nodig, zo bepaalde de Hoge Raad in het Naturisten-arrest. De herkenning hoeft ook niet bij eerste oogopslag te geschieden, zij kan ook bij nadere bestudering tot
stand komen. Bovendien hoeven niet uitsluitend de
gelaatstrekken tot herkenning te leiden en degenen

die de afgebeelde niet kennen hoeven zich geen duidelijke voorstelling van het gelaat van de afgebeelde
persoon te kunnen maken.2 Enkele jaren later vertaalde het Hof Amsterdam dit arrest voor het ‘criminelenbalkje’. Panorama had een portret gepubliceerd
van een aan lager wal geraakte bokser als illustratie
bij het verhaal over diens handel en wandel na zijn
sportieve successen. Toen de bokser daartegen protesteerde voerde Panorama aan dat het toch een balk
over de ogen geplakt had. Het Hof verwierp dit verweer, ‘daar de afbalking niet zodanig is, dat de geportretteerde daardoor onherkenbaar is geworden’.3
Twee jaar geleden overwoog de Hoge Raad over een
gelijkluidend verweer van Pieter Storms, dat het geheel (!) of gedeeltelijk onherkenbaar maken van het
gelaat niet eraan in de weg hoeft te staan dat sprake
is van een portret in de zin van artikel 21 Auteurswet,
nu ook uit hetgeen de afbeelding overigens toont, de
identiteit van die persoon kan blijken. Cursivering
en uitroepteken zijn niet van ons hoogste rechtscollege, maar van mij. In een obiter dictum merkt de
Hoge Raad nog op dat het balkje de zaak alleen maar
erger had gemaakt, ‘aangezien bij het grote publiek
immers allicht de indruk zal ontstaan dat een aldus
afgebeelde persoon als verdachte, zo niet schuldige
moet worden aangemerkt’.4 Een balkje criminaliseert!
Op grond van deze rechtspraak kunnen we dus al
stellen, dat bij de publicatie van een portret van een
verdachte of veroordeelde een balk over de ogen een
beroep van de geportretteerde op zijn of haar portretrecht niet kan voorkomen en zeker niet als het geen
(héél grote) balk, maar een miniem streepje is. De geportretteerde kan stellen dat hij herkend kan worden.
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Heeft de geportretteerde een redelijk belang zich tegen de openbaarmaking van zijn portret te verzetten? Dat is volgens artikel 21 Auteurswet de vraag bij
een niet in opdracht gemaakt portret. Waar de wet
spreekt van een redelijk belang, is er dus niet – zoals
bij portretten die in opdracht worden gemaakt –
sprake van een verbodsrecht. Het vragen van toestemming dient er hooguit toe zich ervan te verzekeren dat de geportretteerde zich tegen de openbaarmaking niet zal verzetten met een beroep op zijn
portretrecht en dat men dus geen claims hoeft te verwachten. Het ontbreken van zo een toestemming of
zelfs het weigeren van zo een toestemming door of
namens de geportretteerde wil nog niet zeggen dat
de rechter op voorhand zal oordelen dat de geportretteerde een redelijk belang heeft zich tegen de
openbaarmaking te verzetten. De weigering is slechts
een indicatie voor hoe de betrokkene er over denkt.
Degene die voornemens is het portret toch te publiceren doet er goed aan er nog eens een nachtje over
te slapen. Met het geven van toestemming doet de
geportretteerde afstand van een beroep op artikel 21
Auteurswet.5
Een aantasting van de persoonlijke levenssfeer van
de geportretteerde is in beginsel een redelijk belang.
Dat heeft de Hoge Raad gesteld in het Vondelparkarrest.6 Door nog eens de nadruk te leggen op de
woordjes ‘in beginsel’ overwoog de Hoge Raad later
in het Ferdi E.-arrest dat de bescherming van de privacy niet een absoluut recht is in deze, maar dient te
worden afgewogen tegen dat andere grondrecht, dat
van de vrijheid van meningsuiting.7 Die belangenafweging dient te geschieden aan de hand van alle omstandigheden van het geval.
Deze afweging tussen de twee grondrechten wordt
ook gemaakt door het EHRM in de zaak van Caroline
van Hannover tegen Duitsland.8 De dochter van
prins Rainier III van Monaco beklaagde zich bij het
Hof in Straatsburg over schending door Duitsland
van artikel 8 EVRM. Duitsland had haar persoonlijke
levenssfeer tegenover de roddelpers moeten beschermen. Zij had in Duitsland geprocedeerd tegen een
aantal publicaties van portretten van haar. Slechts
met betrekking tot twee publicaties had zij gehoor
gevonden bij de Duitse rechter. Bij de afweging van
het belang van de prinses bij bescherming van haar
privacy tegen het belang van de in artikel 10 EVRM
gewaarborgde persvrijheid hecht het Straatsburgse
Hof veel waarde aan het antwoord op de vraag of de
publicatie een bijdrage levert aan het maatschappelijk debat. Caroline van Hannover behoort weliswaar
tot de familie van de Prins van Monaco en representeert als zodanig de familie soms bij bepaalde gebeurtenissen, maar zij oefent geen enkele functie uit in de
staat Monaco of in een der instellingen van die staat.
Kortom, de foto’s betroffen volgens het Hof uitsluitend Caroline’s privé-leven en dat had in Duitsland
meer bescherming verdiend. Ik lees in dit arrest geen
aanwijzingen dat de Nederlandse benadering, belangenafweging aan de hand van alle omstandigheden
van het geval, in de ogen van het EHRM onjuist is,
integendeel.9
Het EHRM laat de privacy, ook van bekende personen, dus zwaar wegen. Maar vanaf het moment dat
de publicatie van een portret van een (al dan niet bekende) persoonlijkheid wél een bijdrage levert aan
het debat over zaken van publiek belang, zal de balans gauw weer ten gunste van de vrijheid van
meningsuiting kunnen uitvallen. Het gaat volgens
het Hof immers om een ‘fair balance between competing interests’, waarbij het refereert aan zijn uitspraken over artikel 10 EVRM.
Bij de vaststelling door de rechter of een geportret-
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Redelijk belang

Caroline van Hannover

5. Zie ook de in noot 1 vermelde Spoor, Verkade &
Visser 2005, p. 321-322.
6. HR 1 juli 1988, NJ 1988,
1000.
7. HR 21 januari 1994,
NJ 1994, 473.
8. EHRM 24 juni 2004, Mediaforum 2004-7/8, nr 27

teerde een redelijk belang heeft zich tegen de openbaarmaking van zijn portret te verzetten, dient zijn
belang bij bescherming van zijn privacy te worden
afgewogen tegen het belang van de vrijheid van
meningsuiting. Daarbij dienen alle omstandigheden
van het geval te worden betrokken. Een belangrijke
omstandigheid die de balans ten gunste van de vrijheid van meningsuiting kan laten uitvallen is dat de
publicatie bijdraagt aan het publieke debat en dat in
de ruimste zin van het woord.10

m.nt. G.A.I. Schuijt.
9. Ik lees er wel in dat de banden ten gunste van de
bescherming van de privacy tégen de roddel- of
entertainmentpers worden
aangehaald. Eigenlijk wil
het Hof het hinderlijk volgen of het journalistiek stalken aanpakken, het wijst
immers met veel nadruk op
de ‘continual harassment’

Verdachten en veroordeelden

die veel publieke figuren in
hun dagelijks leven van de

Anders dan in andere landen is de Nederlandse pers
tamelijk sober als het gaat om misdaadberichtgeving.
Verdachten en veroordeelden plegen er met initialen
te worden aangeduid en áls men portretten publiceert dan doet men dat met een balk, al is dat soms
een hele dunne. Wel worden soms getekende portretten gepubliceerd. Dat geschiedt kennelijk vanuit de
mening dat getekende portretten geen schending
van het portretrecht zouden kunnen opleveren. Dat
is een misvatting, want een getekend portret is óók
een ‘afbeelding van het gelaat, op welke wijze zij ook
vervaardigd is’.11 Zo is het ook een misvatting, dat
publicatie van getekende portretten zou mogen, omdat de tekenaars van de zittingsrechter toestemming
hebben gekregen te tekenen (alsof de zittingsrechter
gaat over het redelijk belang van de verdachte bij
diens verzet tegen openbaarmaking van het getekende
portret). Dat is een zaak tussen de verdachte en de
krant of omroep die de tekening van plan is openbaar te maken. Die heeft daar zelfs, zoals gezegd, de
toestemming van de verdachte niet voor nodig. Artikel 21 Auteurswet is géén verbodsrecht. 12
De internationale gedragscode voor journalisten rept
er niet over, maar in de code van het Nederlands Genootschap van hoofdredacteuren staat dat de journalist algemene herkenbaarheid van verdachten en veroordeelden in de berichtgeving zal vermijden ‘in al
die gevallen waarin deze personen onevenredig nadeel van herkenbaarheid zullen ondervinden en
voor zover het vermijden van herkenbaarheid niet in
strijd is met het belang van een adequate berichtge-

zijde van de media ondervinden. De foto’s als zodanig waren blijkens de uitvoerige omschrijvingen
nogal onschuldig. Zie daarover G.A.I. Schuijt,
Inzoomen op de Eikenhorst.
Over maken en openbaar
maken, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2004.
Over ‘hinderlijk volgen’ zie
ook HR 4 maart 1988, NJ
1989, 367 (kinderen prinses Irene).
10. Het publieke debat is niet
beperkt tot het politieke
debat: EHRM 25 juni 1992,
AA 1993-9, p. 687-693
(Thorgeirson).
11. Kamerstukken II 1911/12,
nr 227, nr 3 (MvT).
12. Van een derde misvatting
gaat de Persrichtlijn
Gerechten 2003
(www.rechtspraak.nl) uit, nl.
dat de zittingsrechter de
tekenaars zou kunnen verbieden het portret te tekenen. Dat nader toe te lichten zou het kader van deze
bijdrage te buiten gaan.
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Marc Dutroux. De foto’s (met balkjes in vele variaties) stonden in Het Parool (met vermelding van persbureau ‘Reporters’).

ving’.13 De laatste woorden vormen natuurlijk de
clou. Wanneer is er sprake van adequate berichtgeving? Vandaar dat dezer dagen in De Journalist gediscussieerd wordt over de vraag of de media het portret
van Mohammed B. nu maar gewoon zonder balk
zouden moeten publiceren en of zij nu Mohammed
B. moeten schrijven of Mohammed Bouyerie. Ze publiceerden immers ook portretten van Marc Dutroux
en schreven over Marc Dutroux en niet over Marc D.,
terwijl het proces tegen de Belg toch hooguit tweehonderd kilometer van de grens gevoerd werd.
Het is een beleidskeuze van krant of omroep of zij de
volledige naam en het portret publiceren of niet. Die
keuze hangt van meer factoren af (zoals van het beleid met betrekking tot misdaadverslaggeving in het
algemeen en de visie op wat adequate berichtgeving
terzake is). Daar gaat deze bijdrage niet over. Ik stel
alleen de vraag: áls media ervoor kiezen het portret
en de volle achternaam van Mohammed B. te publi-

Om te beginnen, dat balkje helpt niet.

ren in zakelijke bewoordingen gesteld en waren feitelijk van aard. Zij bevatten geen onnodig grievende
mededelingen over E. Zonder het belang van Ferdi E.
bij bescherming van zijn privacy dus te miskennen,
oordeelde het hof, alle omstandigheden meegewogen, dat in dit geval het belang van de informatievrijheid zwaarder moest wegen.14
Voor een antwoord op de vraag hoe het oordeel zou
luiden als een krant of tijdschrift thans het portret
van Mohammed B. zou publiceren zal zwaar moeten
wegen de mate waarin de misdaad waarvoor hij terecht staat en de wijze waarop zij is begaan de samenleving hebben geschokt. Uiteraard zal ook meegewogen moeten worden hoe en in welke context het portret wordt gepubliceerd. Is dat de context van een
zakelijke berichtgeving of die van een hetzerige of op
het oordeel van de rechter vooruitlopende opiniërende stellingname. Verschil met Ferdi E. zou wél
zijn dat de publicatie door Panorama pas geschiedde
nadat Ferdi E. in kracht van gewijsde veroordeeld
was en voorlopig voor lange tijd achter de tralies was
verdwenen en dat Mohammed B. zich nog in het stadium van het vooronderzoek bevindt.

Volkert van der G.
ceren, zou dat dan een ongeoorloofde inbreuk maken op zijn privacy en iets wijder op zijn redelijk belang om als verdachte recht te hebben op een fair
trial, waaraan publicatie van zijn portret afbreuk zou
kunnen doen?

Voor publicatie van een portret van Volkert van der
G., veroordeeld voor de moord op Pim Fortuyn, zou-

Ferdi E.

13. www.villademedia.nl; zie
ook uitspraken van de Raad
voor de Journalistiek, o.a.
RvdJ 2002-57.
14. Het arrest van het hof is te
lezen bij HR 21 januari
1994, NJ 1994, 473.
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Voor een antwoord op mijn vraag is in de eerste
plaats het Ferdi E.-arrest van groot belang. Zoals al
gezegd bepaalde de Hoge Raad daarin dat het belang
van de persoonlijke levenssfeer diende te worden afgewogen tegen dat van de persvrijheid en wel aan de
hand van de omstandigheden van het geval. Die afweging is een zaak voor de feitenrechter en de Hoge
Raad kon in het arrest van het Amsterdamse Hof
geen motiveringsgebrek of andere ongerechtigheden
vinden. Ik raad dat arrest van het Hof iedereen ter lezing aan omdat het uitvoerig en helder motiveert
waarom de belangenafweging in dit concrete geval
in het voordeel van de persvrijheid diende uit te vallen. Kort samengevat – en dus afbreuk doende aan de
kwaliteit van het arrest – noem ik enkele belangrijke
overwegingen van het hof. Na eerst de belangen van
E. ruim bemeten te hebben, kijkt het hof naar het belang van de informatievoorziening. E. stond ten tijde
van de publicatie sterk in publieke belangstelling,
omdat hij (in kracht van gewijsde) veroordeeld was
voor delicten, de gijzeling van en moord op G.J.
Heyn, die in sterke mate de aandacht van het publiek
hadden getrokken. Zijn portret had op dat moment
nog steeds nieuws- en informatiewaarde. Foto’s hebben een functie bij het verschaffen van nieuws en informatie aan de lezers. De publicatie ervan vergroot
de zeggingskracht van de berichtgeving. De door het
blad – in casu Panorama – gepubliceerde teksten wa-

Volkert van der G. De foto is van Herman Stover. Zij is vele malen
gepubliceerd (ook zonder balkje).
Volkert heeft er geen portretrechtzaak van gemaakt. Voor het
strafmaatverweer zie Hof Amsterdam (in de tekst van dit artikel).
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den vergelijkbare overwegingen kunnen gelden. De
portretten van Volkert die bij de rechtbank aan een
waslijn waren gespannen met de eis dat Volkert zou
hangen, waren mijns inziens onrechtmatig jegens
hem. Dat was geen zakelijke berichtgeving maar een
ongeoorloofde inbreuk op zijn recht op een fair trial.
Dat is anders indien het portret in het kader van een
zakelijke berichtgeving werd gepubliceerd. Interessant is dat het Hof Amsterdam bij de veroordeling
van Van der G. ampel aandacht besteedde aan de
vraag of er bij de bepaling van de strafmaat rekening
gehouden moest worden met de overvloedige publiciteit over Volkert van der G.15 Het Hof deelde de mening van de verdediging dat de publiciteit over de
strafzaak tegen Van der G. op enkele punten niet
aanvaardbaar is geweest en de verdachte schade
heeft toegebracht. Dat gold echter niet voor de publicaties van foto’s van de verdachte en van persoonlijke gegevens van hem zelf. Die publicaties zijn zonder meer niet als onaanvaardbaar aan te merken en er
zijn geen omstandigheden gebleken die dit anders
zouden doen zijn. Publicaties in de media evenwel
van onbewezen aantijgingen en onjuistheden (zoals
het hem in verband brengen met een onopgeloste
moord op een milieuambtenaar) waren volgens het
hof onaanvaardbaar en aannemelijk was dat Van der
G. erdoor was geschaad.
Let wel, het hof oordeelde niet over een beroep van
Volkert van der G. zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten op grond van een redelijk belang,
maar over een strafmaatverweer van de verdediging.
Niettemin laat het hof hier weten dat de publicatie
van portretten van een verdachte van een zeer
schokkend misdrijf op zichzelf niet onaanvaardbaar
is en de verdachte geen schade toebrengt.
Volkert van der G. en Mohammed B. hebben gemeen
dat het om politieke misdrijven gaat. Volkert van der
G. is veroordeeld wegens moord op een partijleider
op het hoogtepunt van de verkiezingsstrijd. Mohammed B. wordt verdacht van de moord op Theo van
Gogh, die voor de film Submission samenwerkte met
het tweede-kamerlid Ayaan Hirsi Ali. Mohammed B.
wordt er ook van verdacht op het lijk van Theo van
Gogh een brief met bedreigingen aan dat kamerlid te
hebben achtergelaten.

Bombrieven van rechtsextremist
Voor de publicatie van het portret van een verdachte
van een ander politiek misdrijf is uitermate relevant
het arrest van het EHRM in de zaak News Verlag.16
Het Oostenrijkse magazine News publiceerde een
special over extreemrechts en over de bombrieven
die in 1993 waren verstuurd, waarbij enkele politici
ernstig werden gewond. Daarvan werd de extreemrechtse B. verdacht. News plaatste enkele portretten
bij het artikel, bijvoorbeeld een foto waarop B. demonstreerde tegen de veroordeling van zijn ‘Führer’,
een neo-nazi-leider. Op grond van het Oostenrijkse
portretrecht verbood de rechter in het vervolg, ook
bij de latere berichtgeving over de strafzaak tegen B.,
zijn portret te publiceren. News klaagde bij het Europees Hof in Straatsburg over schending van de vrijheid van meningsuiting,. Het gaat volgens het Hof
om een belangrijke publieke aangelegenheid, namelijk misdrijven met een politieke achtergrond, terwijl
B.’s privé-leven – afgezien van een trouwfoto – niet

wordt openbaar gemaakt. Het Hof zegt niet dat een
verbod tot publicatie van een portret van een verdachte altijd in strijd is met artikel 10 van het EVRM.
Het verwijt de Oostenrijkse rechter slechts de belangenafweging tussen B.’s belang en het algemeen belang niet te hebben gemaakt. 17 In het licht van deze
overwegingen van het Hof is het arrest van de Nederlandse Hoge Raad in de zaak-Ferdi E. voorbeeldig.
Verschil met de Ferdi E.-zaak is dat het in Oostenrijk
ging om publicatie van een portret van iemand die
nog slechts verdachte was en – zoals nadien bleek –
van de geweldsmisdrijven zou worden vrijgesproken!
Jaren later werd opnieuw een portret van B. openbaar gemaakt en wel door de Österreichischer Rundfunk, evenwel zonder vermelding van de vrijspraak
terzake van het verzenden van de bombrieven. B.
was wél veroordeeld voor overtreding van de Verbotsgesetz, maar daarvoor had hij zijn straf uitgeze-

De portretten van Volkert die bij de rechtbank
aan een waslijn waren gespannen met de eis dat
Volkert zou hangen, waren onrechtmatig jegens
hem.
ten. Ook dat was er niet bij vermeld. Het Oostenrijkse publicatieverbod was nu niet in strijd met artikel 10 EVRM. Destijds tegen News Verlag was het een
absoluut verbod, terwijl het thans om een verbod in
een specifieke context ging. Nu B. vrij man was, was
er geen noodzaak voor verdere stigmatisering, aldus
het Hof.18 Toen Ferdi E. bij zijn vrijlating aan de
poort van de gevangenis werd opgewacht door Willibrord Fréquin met zijn cameraploeg (onder het stellen van de vraag of hij nu eindelijk spijt had), had
Ferdi E. weer een zaak, zo zou men hieruit kunnen afleiden. Hij heeft er geen gebruik van gemaakt, integendeel hij gaf later zelfs een langdurig interview op
televisie.
Het EHRM merkt in de zaak-News Verlag op, dat het
de functie en de plicht van de pers in een democratische samenleving is informatie te verschaffen over
alle zaken van publiek belang en dit des te meer als
het een persoon betreft die zich door zijn openlijk
geuite extremistische opvattingen heeft blootgesteld
aan een hem kritisch volgend publiek. Mohammed
B. had dat (nog) niet gedaan, behoudens wellicht
enigermate op het internet, maar hij heeft blijkens
de mededelingen van de officier van justitie én de
raadsman in de eerste pro forma-zitting met zijn
daad de publieke aandacht op zijn eigen overtuiging
en die van geestverwanten willen vestigen. Hij
maakte zich daarmee op slag tot een politiek-publieke figuur. De omstandigheid dat Mohammed B.
op dit moment nog niet in kracht van gewijsde veroordeeld is en nog slechts verdachte, vind ik in het
licht van de zaak-News Verlag niet doorslaggevend.
Uit de eerste pro forma-zitting is gebleken dat enerzijds het Openbaar Ministerie over een grote hoeveelheid bewijsmateriaal beschikt en anderzijds dat
de verdachte bij monde van zijn raadsman heeft laten weten de verantwoordelijkheid voor zijn daad te
willen nemen. Uiteraard dient men in dit stadium bij
publicaties over hem – met of zonder portret – zijn

15. Hof Amsterdam 18 juli
2003, LJN AI0123.
16. EHRM 11 januari 2000,
Mediaforum 2000-3, nr 14
m.nt. G.A.I. Schuijt; ook
NJ 2001, 74 m.nt. E.J.
Dommering.
17. Latere portretrechtzaken
die bij het EHRM aan de
orde kwamen zijn de al
genoemde zaak Caroline
van Hannover, EHRM 26
februari 2002, appl.nr
34315/96 (de zaak-Posch,
portret van een in opspraak
geraakte politicus); EHRM
21 februari 2002, appl. nr
42409/98 (de zaak-Schüssel, spotprent van een politicus in verkiezingstijd) en
EHRM 17 december 2004,
appl. nr 33348/96 (de zaak
Compäna en Mazare, spotprent), alsmede de verderop nog te noemen

Anders dan in andere landen is de Nederlandse pers tamelijk sober
als het gaat om misdaadberichtgeving.
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nieuwe zaak B. en de zaakSciacca.
18. EHRM 25 mei 2004, appl.
nr 57597/00.
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Ik kan niet inzien waarom we wel zouden mogen
spreken van Marc Dutroux en niet van
Mohammed Bouyerie.
recht op een fair trial niet te verstoren. Publicatie van
zijn portret als zodanig doet dat echter niet.
In de tot nu toe aangehaalde rechtspraak vind ik dus
voldoende aanknopingspunten voor het standpunt
dat indien dezer dagen een krant of tijdschrift of een
omroep een portret van Mohammed B. openbaar
maakt en dat doet in de context van zakelijke berichtgeving over de stand van het onderzoek, het belang van Mohammed B. bij bescherming van zijn
persoonlijke levenssfeer minder zwaar zal moeten
wegen dan het belang van de informatievoorziening.

Opsporing verzocht

Mohammed B. De foto is gemaakt door of in opdracht van het
Openbaar Ministerie en uitgezonden in Opsporing Verzocht.

Wat is in dit verband de betekenis van het vonnis
van de Voorzieningenrechter Amsterdam in de zaak
die Mohammed B. aanspande tegen het Openbaar
Ministerie en de AVRO vanwege het voornemen om
in Opsporing verzocht het portret van hem te tonen?
Het was de bedoeling van het Openbaar Ministerie
getuigen die hem hadden gezien op de dag van de
moord of de dagen daaraan voorafgaand, op te roepen zich te melden. Teneinde herkenning bij een zo
groot mogelijk aantal personen te bereiken werd het
portret van Mohammed B. vanzelfsprekend niet afgeblokt.19 Het verband met mijn onderwerp is
slechts zijdelings. De zaak is namelijk niet gestoeld
op artikel 21 Auteurswet, het redelijk belang van de
geportretteerde, maar op artikel 22 Auteurswet, dat
justitie de bevoegdheid geeft ‘in het belang van de
openbare veiligheid alsmede ter opsporing van straf-

bare feiten’ afbeeldingen van welke aard ook openbaar te maken.20 De rechter stelde vast, dat sprake
was van een aantasting van B.’s privacy door de staat
in de zin van artikel 8 EVRM, maar dat deze aantasting bij wet is voorzien (art. 22 Aw). Vervolgens ging
de rechter na of de aantasting noodzakelijk was in
een democratische samenleving ter bescherming van
de openbare veiligheid en ter voorkoming van strafbare feiten. De Voorzieningenrechter oordeelde dat
dat het geval was, gezien de ernst van het delict en
het zwaarwegende opsporingsbelang.21
Een verband met artikel 21 Auteurswet en de vraag of
Mohammed B. een redelijk belang heeft zich te verzetten tegen publicatie van zijn portret in een krant
of tijdschrift of door een omroep, buiten het kader
van de opsporingsberichtgeving, is er in zo verre dat
het grote aantal kijkers een indicatie is voor de mate
waarin de moord op Theo van Gogh en de wijze
waarop het gebeurde het publiek heeft geschokt en
hoe dit dus een publieke aangelegenheid is geworden, dat wil zeggen een gebeurtenis waarvan het publiek zoveel mogelijk wil weten wie wat waar wanneer hoe en waarom. Dat rijtje – de hoofdvragen
waar een journalistiek bericht antwoord op dient te
geven – begint met ’wie’! Antwoord geven op die vragen kan men niet afdoen als ‘slechts’ bevrediging
van de nieuwsgierigheid van het publiek.22 Het is informatievoorziening over een zaak van publiek belang. Dat klinkt heel anders.
Een bijkomende omstandigheid die in de overwegingen betrokken zou kunnen worden, is dat nu reeds
vanwege justitie het portret is vertoond aan twee
miljoen kijkers, het niet meer dringend noodzakelijk
is in een democratische samenleving de media te verbieden dat portret te publiceren ten behoeve van degenen die dat programma toevallig gemist hebben.
Zo overwoog het EHRM dat het niet dringend
noodzakelijk was in Groot-Brittannië de Spycatcherdagboeken te verbieden op een moment dat de ganse
wereld al van de inhoud ervan had kennis kunnen
nemen.23
Ook zonder de openbaarmaking van het portret van
Mohammed B. door justitie hoeft publicatie van zijn
portret door de media in een zakelijk-informatieve
context niet in strijd te zijn met zijn portretrecht. De
publicatie door justitie voegt slechts enkele omstandigheden toe, die een belangenafweging nog sterker
ten gunste van de informatievrijheid doen uitvallen.

Initialen
Over het gebruik van initialen zal ik kort zijn. De Nederlandse gewoonte24 is in de rechtspraak min of
meer tot norm verklaard. 25 Maar er zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om bekende
persoonlijkheden van wie reeds bekend is geworden
dat zij terecht moeten staan en wanneer het gebruik
van initialen zinloos of zelfs absurd zou zijn. Uit-

21. In de recente uitspraak van het EHRM in de zaak
19. Vzngr. Rb. Amsterdam
29 november 2004, LJN AR6898.
20. Dit artikel staat vanouds in de Auteurswet, maar is

Sciacca vs. Italië wordt Italië veroordeeld wegens
schending van artikel 8 omdat de openbaarmaking

22. Vgl. de raadsman van Mohammed B. bij Vzngr. Rb.
Amsterdam 29 november 2004, LJN AR 6898.
23. EHRM 26 november 1991, NJ 1992, 457; overigens

van een portret van een verdachte tijdens een pers-

moet men voorzichtig zijn met een dergelijk argu-

bij de jongste wijzigingen van de Auteurswet enigs-

conferentie -niet in het kader van opsporingsbe-

ment. Vaak hoort men ‘het staat toch al op het

zins gewijzigd, overigens op een punt dat buiten

richtgeving – een aantasting was van de persoon-

internet’. Als de openbaarmaking op internet

twijfel wilde stellen dat het ook van toepassing is op

lijke levenssfeer die in Italië niet was voorzien bij

onrechtmatig is, kan dat uiteraard geen argument

het uitzenden via televisie: ‘openlijk tentoongesteld

wet: EHRM 11 januari 2005, appl. nr 507774/99; in

en verspreid’ werd ‘openbaar gemaakt’. Stb. 2004,

een zaak tegen Turkije werd er met succes geklaagd

410; zie over het artikel de in noot 1 genoemde

dat tijdens een persconferentie portretten van ver-

dacteuren. Zie U. van de Pol, Openbaar terecht. Een

Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 295-298. Merk-

dachten konden worden gemaakt, terwijl van de

onderzoek van het openbaarheidsbeginsel in de straf-

waardigerwijs deed de staat (althans volgens het

zijde van justitie mededelingen werden gedaan die

rechtspleging, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 299.

vonnis) geen beroep op artikel 22 Aw, maar op de

de onschuldpresumptie schonden, EHRM 28 okto-

Aanwijzing Opsporingsberichtgeving van het OM.

ber 2004, appl. nr 48173/99.
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gangspunt hierbij is echter ook, dat het de verantwoordelijkheid van de media is te beslissen of zij initialen dan wel de volledige naam zullen hanteren.
Zelfs bij een zitting achter gesloten deuren vindt de
uitspraak in het openbaar plaats. Daarbij zijn journalisten aanwezig, zij horen de naam en toenaam van
de verdachte en zij beslissen hoe zij hem of haar in
hun berichtgeving zullen aanduiden. Voor het overige zouden er met betrekking tot het gebruik van
initialen dezelfde afwegingen gemaakt kunnen worden als met betrekking tot de publicatie van een portret. Ik kan niet inzien waarom we wel zouden mogen spreken van Marc Dutroux en niet van Mohammed Bouyerie, waarbij ik evenwel opmerk, dat de
gewoonte in Nederland zó ingeburgerd is, dat – over
omstandigheden van het geval gesproken – bij een
krantenartikel over Mohammed Bouyerie de lezer
pas na enige alinea’s zou beginnen door te krijgen
dat het over de bekende Mohammed B. gaat, terwijl
bij een bericht over Marc D. precies het omgekeerde
aan de hand zal zijn! Dat zou de veronderstelling
rechtvaardigen dat het willen weten van de achternaam in dit land inmiddels kennelijk minder belangrijk is als de verdachten maar een ‘eigen identiteit’
hebben of krijgen, hetgeen kennelijk ook met initialen tot stand komt: Ferdi E., Volkert van der G., Mohammed B. Als het maar niet ‘een man uit Amsterdam’ is of iets dergelijks.

Conclusie
Mijn bijdrage is er niet op gericht de media op te roepen nu ineens allemaal het portret van Mohammed
B. te publiceren of hem bij zijn achternaam te noemen. Nog minder is het mijn bedoeling om op te
roepen voortaan maar van elke verdachte het portret
en de volledige namen te publiceren. Ik vind dat wij
ons in Nederland gelukkig mogen prijzen met een
sobere misdaad- en justitieverslaggeving, die in het
algemeen terecht zeer zorgvuldig omgaat met de privacybelangen van verdachten en veroordeelden en
de onschuldpresumptie in acht neemt. Dat moet zo
blijven. Maar dat is het beleid waar de media zelf
over beslissen. Waar ik wel de aandacht op heb willen vestigen is dat de media zich bij de bepaling van
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hun beleid door journalistieke overwegingen kunnen laten leiden en niet (altijd) bevreesd hoeven te
zijn gerechtelijke procedures te gaan verliezen. Toegespitst op de zaak-Mohammed B. heb ik betoogd,
dat de rechtspraak van zowel de Hoge Raad als die
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
voldoende aanknopingspunten biedt voor het standpunt dat publicatie (in de context van een zakelijke
berichtgeving) van een portret van een verdachte in
een strafzaak die de samenleving zeer ernstig heeft
geschokt, niet onrechtmatig zal zijn jegens de verdachte, sterker dat een verbod in strijd zou zijn met
de informatievrijheid die in artikel 10 EVRM is gegarandeerd. Of dat in casu ook het geval is moet aan de
hand van alle omstandigheden worden uitgemaakt,
in laatste instantie door de burgerlijke rechter in een
procedure tussen de verdachte en het publicerend
medium.
De logisch volgende vraag is of dit ook geldt met betrekking tot bijvoorbeeld uitzending via televisie van
de rechtszaak die straks tegen Mohammed B. zal
plaatshebben. Mijn conclusie, gebaseerd op de
hoofdlijnen van het portretrecht en de rechtspraak
daarover, kan inderdaad ook consequenties hebben
voor het antwoord op de vraag of en hoe van de
rechtszitting al dan niet rechtstreeks, televisiebeelden zouden mogen worden uitgezonden. Als we er
van uitgaan dat de moord op Theo van Gogh, de
wijze waarop en de reden waarom zij is geschied
onze samenleving zeer diep geschokt hebben, staan
er geen portretrechtelijke en privacyrechtelijke belemmeringen in de weg aan een integrale uitzending.26 Misschien zijn er, afgezien van de nieuws- en
informatiewaarde, nog andere argumenten die ervoor pleiten om dat te doen, bijvoorbeeld omdat een
dergelijke uitzending heilzaam zou kunnen werken
na de deuk in de rechtsorde die onze samenleving
heeft opgelopen. Als de verdachte meent dat zijn belangen met een dergelijke uitzending onevenredig
zouden worden geschaad, kan hij met zijn raadsman
tijdig actie ondernemen en naar de (burgerlijke)
rechter stappen, die zal moeten oordelen of zijn belangen inderdaad zwaarder wegen dan het belang
van de informatievoorziening.27 De rechtspraak
biedt voldoende aanknopingspunten voor de rechter
om tot een juiste belangenafweging te komen.


25. Zie Onrechtmatige Daad
VII (Schuijt), aant. 113.
26. Wellicht wel van andere
procesdeelnemers, maar
voor hen gelden dezelfde
uitgangspunten.
27. Men kan hieruit met recht
afleiden dat ik geen grond
zie voor de beslissende
bevoegdheid die de Persrichtlijn Gerechten 2003
ten deze toekent aan de
strafrechter ter zitting. Dat
nader toe te lichten gaat
het bestek van deze bijdrage te buiten.

943

