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Samenvatting

Begin 1994 werd door twee rechercheurs naar een dagblad `gelekt' dat hun

chef op de hoogte zou zijn geweest van een aanstaande bomaanslag op een

`topcrimineel'. Hij zou nagelaten hebben daartegen maatregelen te nemen

en de aanslag werd gepleegd, overigens zonder het beoogde doel te bereiken.

Rond dezelfde tijd verschenen in een ander dagblad op vertrouwelijke infor-

matie gebaseerde artikelen over de smokkel van cocaïne naar Nederland en

de rol die Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba daarbij speelden. In

mei van dat jaar publiceerden de journalisten Haenen en Buddingh' hun

boek daarover, De danser, waarin zij vertrouwelijke CID-stukken citeren en

waarin ook een informant aan het woord komt.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen stelde het lid van de Tweede Kamer

Kalsbeek vragen aan de minister van Justitie, bij welke gelegenheid zij haar

zorg uitsprak over de mogelijkheid dat de oorzaak voor het toenemende aan-

tal lekken gelegen zou zijn in frustratie over verstopte communicatiekanalen

bij de politie, dan wel in een gebrek aan loyaliteit. De minister zegde toe de

kamer op de hoogte te zullen houden van de activiteiten die tegen het ver-

schijnsel zouden worden ondernomen, en ook dat een sociaal-wetenschap-

pelijk onderzoek naar het fenomeen lekken verricht zou worden.

In dit rapport worden de resultaten van dat onderzoek, dat op verzoek van

het hoofd van de directie Politie van het ministerie van Justitie door het

WODC werd verricht, weergegeven.

Vraagstelling

Het onderzoek is in zijn geheel gericht geweest op het beantwoorden van de

volgende vragen.

- Welke motieven zijner te onderscheiden om vertrouwelijke informatie te

lekken naar de pers?

- Neemt de frequentie van het verschijnsel toe?

- Is een uitgebreid, meer kwantificerend, onderzoek naar het verschijnsel

`lekken' wenselijk en haalbaar?

Definitie

In de literatuur is een betrekkelijk grote verscheidenheid aan definities van

`lekken' aangetroffen. In het WODC-onderzoek is een vrij ruime gehanteerd,

namelijk `het naar buiten brengen van vertrouwelijke informatie'; met het
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oog op de aanleiding tot het onderzoek is die ruime definitie waar mogelijk

toegespitst op het `anonieme lek': het door een anonieme, ongeautoriseerde

bron naar buiten brengen van vertrouwelijke informatie.

Werkwijze
Ten behoeve van de beantwoording van de vragen zijn twee onderzoeken

uitgevoerd: een literatuurverkenning en een empirische verkenning. In

dit rapport zijn zij als aparte delen opgenomen. De literatuurverkenning

is vooral gericht geweest op het in kaart brengen van het verschijnsel zelf

(de verschijningsvormen) en de motieven. Ook is aandacht besteed aan

lekken vanuit de politie. Het empirisch onderzoek, waartoe in totaal 15 inter-

views met medewerkers van de rijksrecherche, journalisten en `lekkers' zijn
gevoerd, was vooral gericht op de laatste twee vragen.

Resultaten: de verschijningsvormen

In de literatuur worden diverse indelingen van verschijningsvormen aan-

getroffen. In het empirisch onderzoek werden grofweg dezelfde motieven ge-

vonden. Een eerste indeling levert het simpele onderscheid tussen spontane

en opzettelijke lekken.

Spontane lekken zijn niet-opzettelijke, onbedoelde lekken. In veel gevallen

zijn ze het gevolg van oplettendheid, combineervermogen en noeste arbeid

van een journalist. Niet zelden proberen journalisten te achterhalen of er

nog iets te melden valt door hun 'netwerk' van informanten af te bellen.

Meestal levert dat niets op, maar een enkele keer krijgt de journalist een snip-

per informatie te pakken die hij op andere plaatsen kan aanvullen. Beetje

bij beetje bouwt hij dan zijn verhaal op, totdat hij voldoende heeft om een

autoriteit ermee te confronteren. Als het verhaal op waarheid berust leidt dat

veelal tot erkenning, en soms zelfs tot invulling van de laatste details. Overi-

gens gebeurt het zelden dat een journalist gebeld wordt door een anonieme

lekker met de mededeling dat hij interessante informatie heeft.

De tweede categorie, die van de opzettelijke lekken, kan verder worden

onderverdeeld naar de in het geding zijnde belangen.

-- Persoonlijke belangen van de 'lekker'. Dit kunnen materiële belangen
zijn (geld of op geld waardeerbare opbrengsten) of immateriële (ge-

streelde ijdelheid).

- Institutionele belangen. Er wordt gelekt in het belang van de dienst of

afdeling. Het lekken is een middel in het (bureau) politieke spel om de

macht.



Samenvatting 3

- Publieke belangen. Bij dit'klokkeluiden' of'whistleblowing' wordt

informatie naar buiten gebracht om misstanden in de organisatie of de
maatschappij aan het licht te brengen.

Men zou kunnen zeggen dat er bij deze volgorde in oplopende mate sprake

is van 'edele motieven'; van een niet in de literatuur aangetroffen maar wel

door een respondent genoemd belang (het 'veiligstellen' van informatie bij

een journalist voor het geval er iets met de 'lekker' gebeurt) is dat moeilijker

te zeggen omdat hier persoonlijke en publieke belangen door elkaar lijken
te lopen.

De institutionele lekken worden in de literatuur nog verder onderverdeeld

in mobiliserend (de proefballon, het'duwtje in de rug', de 'vaccinatie' en de

'kortsluiting'), antagonistisch (het diskrediet-lek, de 'spaak in het wiel' en het

'slot op de achterdeur') en conditionerend ('quid pro quo').

Resultaten: de frequentie

Het blijkt zeer moeilijk om aan gegevens over de frequentie van lekken te

komen. Uit de literatuur komt naar voren dat er onder voorlichters en jour-

nalisten wel consensus over bestaat dat het aantal 'Haagse' lekken in de loop

der jaren toeneemt. De in de vraaggesprekken geraadpleegde journalisten

bevestigen dit beeld. Dat geldt niet voor de kwantitatieve informatie die van

de rijksrecherche verkregen kon worden, doch die is verre van volledig en

waarschijnlijk ook niet (in methodisch-technische zin) geldig en betrouw-

baar.

Aanbevelingen

Belangrijkste aanbeveling is om geen verder onderzoek te doen naar het ver-

schijnsel, de frequentie en de motieven. Enerzijds is dit voor het verschijnsel

en de motieven niet noodzakelijk: een verder onderzoek zal waarschijnlijk

niet meer kennis opleveren dan dit haalbaarheidsonderzoek al heeft gedaan.

Om een goed beeld van de frequentie te verkrijgen zou wel nader onderzoek

gedaan moeten worden (bv door simpelweg in een aantal dagbladen te gaan

turven), maar het valt niet goed in te zien waar deze kennis toe zou kunnen

dienen. Hooguit zou uit de frequentie van het aantal lekken uit 'edele motie-

ven' afgeleid kunnen worden in hoeverre er binnen (justitiële) organisaties

sprake is van ernstige misstanden, maar afgezien van de vraag of dat niet

een erg omslachtige wijze is moet ook de geldigheid van de methode betwij-

feld worden (de lekkende politiemannen uit de inleiding bleken uiteindelijk

hun verhaal naar buiten gebracht te hebben om hun chef, met wie een ver-
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stoorde arbeidsverhouding bestond, in diskrediet te.brengen).

Afgaande op de informatie uit zowel het empirisch onderzoek als de litera-

tuurverkenning is de gebruikmaking van lekken zo'n ingeburgerde manier

van nieuwsgaring geworden en gebeurt het zo frequent, dat het uitgesloten

is dat zij in substantiële mate tegengegaan kunnen worden. Voor sommige

lekken is het ook maar de vraag of er iets aan gedaan moet worden, vooral

waar het lek een journalist op het spoor zet van praktijken die het daglicht

niet kunnen verdragen. Dat neemt niet weg dat er een aantal onaangename

soorten van lekken is, dat effectief tegengegaan kan worden. Een aantal
wegen lijkt begaanbaar: het geven van mediatrainingen voor groepen die

regelmatig met de media in aanraking komen, zodat personen niet 'per onge-

luk' mededelingen aan de pers doen, het invoeren van een 'code' omtrent het

omgaan met vertrouwelijke informatie (veilig opbergen, niet in handen

geven van personen die niet bevoegd zijn), het aanstellen van een vertrou-

wenspersoon bij wie men terecht kan met onvrede en frustratie over de

organisatie en het voorkomen van die onvrede door het in stand houden van

open communicatiekanalen met de (allerhoogste) leiding.
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Inleiding

Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, is uitgevoerd op

verzoek van de directie Politie van het ministerie van Justitie. De directe aan-

leiding bestond uit Tweede Kamervragen over een affaire waarin vertrouwe-

lijke informatie gelekt was vanuit de politie: er verschenen artikelen in de

NRC over de smokkel van cocaïne naar Nederland en de rol die Suriname,

de Nederlandse Antillen en Aruba daarbij spelen. Zowel in deze publikaties

als in het boek'De danser' van Haenen en Buddingh' (1994), zijn gegevens

uit vertrouwelijke CID-stukken gepubliceerd en komt een informant aan het

woord. In de Tweede Kamer werd gevraagd of het mogelijk was de meer struc-

turele kanten van lekken te bezien. Het kamerlid Kalsbeek drong aan op een

analyse om een goede remedie te kunnen vinden (Tweede Kamer, 1993-

1994). De minister van Justitie heeft toegezegd de Kamer op de hoogte te

houden van de activiteiten die in verband met het verschijnsel lekken onder-

nomen zouden worden. Na overleg met het WODC van het ministerie van

Justitie werd besloten tot een tweetal van dergelijke activiteiten. In deel 1

wordt verslag gedaan van een literatuurverkenning naar het verschijnsel.

Deel 2 van dit rapport beslaat de empirische verkenning. Deze bestond uit

vraaggesprekken met journalisten, rijksrecherche, de lekkers zelf en een

enkele advocaat.

1.1 Literatuurverkenning

Wat de literatuurverkenning betreft is de vraag vooral toegespitst op de

motieven om te lekken, met een speciale nadruk op lekken vanuit de politie,

omdat de directe vraag naar aanleiding van incidenten bij de politie gesteld

werd. Tevens is aandacht besteed aan de `ontvangende' kant, de pers. Het

literatuuronderzoek heeft zich niet beperkt tot nederlandse literatuur; er is

ook naar buitenlandse literatuur gezocht. Er is gezocht in het WODC-docu-

mentatiebestand, in het bestand van de centrale bibliotheek- en documen-

tatie van het ministerie van Justitie, het bestand van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en dat van - toen nog - het ministerie van Welzijn, Volks-

gezondheid en Cultuur. Tevens is aan de bibliotheek van het Instituut voor

de journalistiek Hogeschool Midden Nederland te Utrecht gevraagd naar lite-

ratuur, en aan de Bibliotheek van het Persinsinstituut / Vakgroep communi-

catiewetenschap Universiteit van Amsterdam. Er bleek een 'sleutelpublikatie'
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te zijn, namelijk een artikel van Bovens e.a., waarin de motieven om te lek-

ken uitvoerig aan de orde komen, en waarin ook veel verwijzingen naar ande-

re literatuur zijn opgenomen. Bij lekken, bleek klokkeluiden een belangrijk

motief te zijn, zodat ook daar literatuur over gezocht is; er bleek zoveel te

zijn, dat slechts een greep daaruit voor deze verkenning is gebruikt. Om het

lekken in zijn context te kunnen plaatsen is een aantal regelingen met betrek-

king tot openbaarheid en/of geheimhouding door overheden in binnen- en

buitenland opgenomen, voor zover deze in de overige literatuur werden

aangehaald. Er is niet actief naar gezocht. Wel is getracht de meest recente

gegevens weer te geven. Dit geldt ook voor regels en wetgeving wat betreft de

journalistieke kant. Wat de politie betreft, is vooral via het WODC-documen-

tatiebestand getracht de informatie over lekken en klokkeluiden te achter-

halen.

1.2 Empirische verkenning

Wat betreft de empirische verkenning - de vraaggesprekken - is uit de alge-

mene toezegging aan de Tweede Kamer een drietal meer concrete onder-
zoeksvragen gedestilleerd.

- Is een uitgebreid, meer kwantificerend, onderzoek naar het fenomeen

lekken, wenselijk en haalbaar?
- Welke motieven zijn er te onderscheiden om vertrouwelijke informatie te

lekken naar de pers?

- Neemt de frequentie van lekken toe?

Hoewel de motieven wel altijd een aandachtspunt bleven, verschoof gedu-

rende het onderzoek de nadruk naar de 'dynamiek' van het lekken; belangen,

achterliggende oorzaken, netwerken van contacten, verschillende circuits,

de functies van 'onthullingen', de druk om met scoops te komen, wat zijn

criteria aan de hand waarvan de journalist besluit te publiceren, welke waar-

borgen op waarheidsgehalte worden gehanteerd, enzovoort, speelden daar-

bij een rol. In gesprekken met journalisten betekende dit dat er al gauw ge-

sproken werd over het vak van de journalist in het algemeen en minder over

het lekken in engere zin. Hierdoor is het voorliggende verslag van de empiri-

sche oriëntatie meer breed beschrijvend geworden dan een inventarisatie

van te onderscheiden motieven. In de literatuurstudie komen deze motieven

uitputtend aan de orde. In gesprekken met de lekken zelf stond het waarom

van lekken wel centraal, maar ook hier werd het fenomeen in een bredere

context geplaatst; maatschappelijke ontwikkelingen, het algemeen belang.
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Slechts bij hoge uitzondering vond men dat de onthullingen waarvoor het

lek en de journalist verantwoordelijk waren, negatieve consequenties had-

den voor zaken of personen; het hemd is ook wat dit betreft nader dan de

rok. Dit symboliseert meteen het dilemma van de onderzoeker: waar begint

het schoonvegen van het eigen straatje en eindigt het voelen van verantwoor-

delijkheid voor negatieve gevolgen. Als men al vaststelde dat publikatie

objectief gezien schade veroorzaakt had, werd geconcludeerd dat (a) de

informatie toch wel naar buiten zou zijn gekomen en (b) het belang van de

journalist en dat van de krant zwaarder gewogen had.
Het vinden van respondenten voor dit onderzoek was geen eenvoudige zaak.

Om voor de hand liggende redenen waren de meeste potentiële kandidaten

zeer terughoudend. Pas nadat de onderzoeker de respondenten in spe de

(vanzelfsprekende) garantie gegeven had dat er - met betrekking tot recente

zaken - geen namen genoemd zouden worden, van personen noch van

kranten, en dat er ook overigens al het mogelijke gedaan zou worden om te

voorkomen dat informatie te herleiden zou zijn naar personen', waren de

meeste benaderde respondenten bereid om de onderzoeker te woord te

staan; enige vasthoudendheid en overredingskracht was daarbij wel ge-

boden. Dat het WODC vanuit de aard van haar werkzaamheden regelmatig

contact heeft met de pers, is hierbij zeker behulpzaam geweest. Zoals jour-

nalisten - naar gebleken is - sterk afhankelijk zijn van persoonlijk opgebouw-

de netwerken om aan informatie te komen, moet ook de onderzoeker zijn

netwerken aanspreken om aan respondenten te komen. Zo kunnen we

concluderen dat het werk van de onderzoeker in dit onderzoek veel leek op

journalistieke arbeid.
In totaal zijn 15 gesprekken gevoerd, waarvan de journalisten de hoofdmoot

vormden en de opsporingsambtenaren in de minderheid waren. De selectie

van juist deze respondenten heeft geenszins de pretentie een representatieve

vertegenwoordiging te zijn van alle journalisten, kranten enlof lekkers. Wel

bleek na verloop van tijd, vooral in gesprekken met journalisten, dat er
weinig nieuwe informatie toegevoegd werd aan wat al uit eerdere gesprekken

beschikbaar was gekomen. Daarna is afgezien van voortgezette pogingen om

journalisten te werven. Dat het juist deze journalisten zijn geworden, heeft

vooral te maken met het feit dat het journalisten zijn die zich vooral met

1 Dit is overigens niet altijd mogelijk. Waar gepubliceerde voorbeelden beschreven worden,

kunnen ingewijden tamelijk eenvoudig nagaan welke journalist verantwoordelijk voor de tekst

is geweest.
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onderzoeksjournalistiek bezighouden. In gesprekken met journalisten kwam

diverse malen naar voren dat ook advocaten `notoire lekkers' zouden zijn,

vandaar dat ook een enkele advocaat aan het woord is gekomen. Hoewel
vertegenwoordigers van dit beroep strikt genomen niet tot de doelgroep

behoorden, leverden zij wel belangwekkende informatie, omdat het ener-

zijds in zijn algemeenheid inzicht verschaft in de dynamiek en belangen van

het lekken en het anderzijds een belangrijk justitieel terrein betreft.

Rest ons nog dank uit te spreken voor de medewerking aan deze empirische

verkenning door journalisten, lekkers, advocaten en opsporingsambtenaren.



Deel 1

Literatuurverkenning

E.M.Th. Beenakkers



2

Definitie

Volgens de Van Dale is lekken: 'druipen door een lekgat; door een ongewens-

te opening wegvloeien; overgankelijk (m.betr. t. (geheime, vertrouwelijke)

informatie) laten uitlekken: de tegenstrevers moeten naar de pers gelekt

hebben, want de plannen stonden de volgende dag al in de krant'.

In het artikel 'Strikt vertrouwelijk: lekken in het openbaar bestuur' (1993),

waaraan veel ontleend is ten behoeve van deze literatuurverkenning, menen

Bovens e.a. dat lekken in het Haagse jargon betekent 'het naar buiten bren-

gen van vertrouwelijke informatie'. Zij gebruiken als definitie: 'het op basis

van anonimiteit in de openbaarheid brengen van vertrouwelijke informatie

door bekleders van politiek-bestuurlijke posities. Ook andere auteurs beper-

ken zich bij de definiëring tot informatie vanuit de overheid (ambtenaren,

politici) (Bok, 1983; Grossman, 1991). Lekken gebeurt echter niet uitsluitend

vanuit de overheid. Hess (1984) meent dat het lek een beter lot verdient dan

gedefinieerd te worden samen met gerucht, roddel en andere achterdeur-

uitwisselingen. Hij hanteert als definitie 'de voortijdige ongeautoriseerde

gedeeltelijke openbaarmaking' van plannen, te onderscheiden van een

'voortijdige geautoriseerde gedeeltelijke openbaarmaking', wat hij op zijn

Engels een plant noemt.

Een probleem met het woord 'lekken' is dat journalisten informatie die zij

verkrijgen soms een lek noemen, terwijl het eigenlijk niet om echt geheime

informatie gaat; het vertrouwelijke karakter wordt opgeblazen zodat het feit

nieuwswaardiger lijkt.
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Tussen openbaarheid en

geheimhouding; regelingen

Lekken blijkt dus een term te zijn die vooral wordt gebruikt voor het open-

baren van vertrouwelijke informatie vanuit de overheid. Een van de vragen

die dan gesteld kunnen worden is: welke informatie moet de overheid ge-

heim houden en waarom? Lekken is onverbrekelijk verbonden met geheim-

houding: zonder geheimhouding is er ook geen noodzaak tot het lekken van

informatie (Bok, 1983). Er is een aantal redenen voor de overheid om zaken

(vooralsnog) geheim te houden: als alles in de openbaarheid zou gebeuren

zou men wellicht nooit tot een besluit komen; openheid kan dodelijk zijn

voor de creativiteit, omdat niemand dan een afwijkende (slecht liggende)

optie door kan denken. Een andere reden is dat er zaken zijn waarbij het

verrassingselement noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een politie-inval. Ook

wordt geheimhouding betracht als het om persoonsgegevens gaat. De vraag

is hoeveel geheimhouding nodig is. Bok meent dat op de langere duur een

garantie van publieke toegang tot overheidsinformatie voor iedere demo-

cratische samenleving onontbeerlijk is. Omdat overheden moeten reageren

op allerlei samenhangende problemen in een steeds ingewikkelder worden-

de samenleving, willen zij zo min mogelijk inmenging. Deze neiging tot

geheimhouding draagt het gevaar in zich van misbruik. Als een regering

geheime politiebevoegdheden creëert, of censuur uitoefent, brengt dat grote

risico's voor de democratie met zich mee. Geheimhouding kan een doel op

zichzelf worden, dat subtiele veranderingen bewerkstelligt bij de betrokke-

nen: in de manier waarop ze zichzelf zien, in de bereidheid om te manipule-

ren, en in het dwangmatig vasthouden aan de geheimhouding. Als zij zover

gaan dat zij de dekmantel van geheimhouding hebben gebruikt om mis-

daden te begaan, neigen zij naar nog meer bescherming (Bok, 1983). Bij
iedere overheidsregeling zou bezien moeten worden wat er vóór geheim-

houding pleit en wat ertegen; er zou dan een keuze gemaakt moeten worden

voor openheid of geheimhouding.

Een klein aantal landen heeft gekozen voor openheid: wetten geven het

publiek het recht tot toegang tot overheidsinformatie, behalve wat betreft

zaken die te maken hebben met nationale veiligheid of criminaliteits-

bestrijding. In de Verenigde Staten is er bijvoorbeeld de Freedom of Infor-

mation Act van 1966, die aangescherpt werd in 1974.
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Zweden heeft een lange traditie van openheid: de wet op de persvrijheid van

1766 geeft alle burgers het recht officiële overheidsdocumenten te bekijken

en te reproduceren (Bok, 1983). De meeste officiële documenten zijn open-

baar; geclassificeerde documenten mogen niet afgegeven worden; voorberei-

dende documenten krijgen pas de status van officiële documenten als zij

als zodanig geregistreerd zijn, zodat het voorbereidende werk in rust kan

gebeuren. Ambtenaren hebben vrijheid van meningsuiting en hebben een

vrij grote speelruimte om informatie aan de media te geven: personeel kan

niet verboden worden informatie naar buiten te brengen die niet is geclassifi-

ceerd door de wet. Uiteraard zijn er documenten die geheim gehouden moe-

ten worden, bijvoorbeeld in verband met voorkoming en vervolging van mis-

daad. Er zijn drie soorten van documenten (met betrekking tot hoogverraad,

spionage en dergelijke, en speciale gevallen die in de wet zijn geregeld) die

niet publiek gemaakt mogen worden. Toch kan ook geclassificeerde informa-

tie geopenbaard worden zondér dat de informant gestraft wordt, namelijk als

informatievrijheid belangrijker is dan ambtsgeheim.. Voor andere geclassifi-

ceerde informatie bepaalt de ambtenaar zelf of hij de informatie openbaart.

De informant geniet grote bescherming: de autoriteiten mogen geen onder-

zoek instellen naar de identiteit van de informant; noch mag de persoon die

informatie verkregen heeft die identiteit onthullen. Diegene die hiertoe toch

overgaat riskeert een boete of gevangenisstraf. Men gaat er van uit dat de

massamedia verstandig met geclassificeerde informatie om kan gaan: de

pers kan zichzelf reguleren, met ethische regels en een speciale organisatie.

Niet de informant, maar de uitgever, of de eigenaar van de krant kan ver-

antwoordelijk gesteld worden. Er is geen informatie over lekken vanuit de

bureaucratie. Er is evenmin empirisch onderzoek naar hoe de regels van

vrijheid van meningsuiting toegepast worden. Ten gevolge van de cultuur

van openheid, komen lekken in de politiek relatief weinig voor. Overigens

kunnen klokkeluiders te maken krijgen met dezelfde represailles als in

andere landen (Lundquist, 1993).

Een voorbeeld van een land dat zijn burgers geen recht geeft tot toegang tot

overheidsdocumenten, is Engeland. Het kent een Official SecretsAct (1911)

die in 1989 gewijzigd werd. Volgens de Act van 1911 was het, als hij letterlijk

genomen werd, zelfs mogelijk ambtenaren van een delict te beschuldigen als

zij triviale informatie naar buiten brachten. De wet is nooit zo strikt toege-

past, maar heeft geleid tot officiële voorzichtigheid en een geheimhoudings-

klimaat (Bok, 1983). In 1989 werd de wet zodanig gewijzigd dat alleen de

openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie (bijvoorbeeld met
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betrekking tot defensie, internationale betrekkingen, opsporingsinformatie)

tot strafrechtelijke aansprakelijkheid leidde. Overigens bleef de sfeer van de

wet hetzelfde, en bleef een aantal bepalingen in andere regelingen ook van

kracht; het geheimhoudingsklimaat van de Britse bureaucratie wordt er niet

door veranderd (Palmer, 1988; Marsh, 1989). Het ambtenarenkorps heeft

een monopolie over officiële informatie en beslist wat openbaar wordt. Als

er minder geheimhouding was, zouden er ook minder lekken zijn (Palmer,

1988). De voortgang en de conceptrapporten van select committees van het

parlement, die achter gesloten deuren vergaderen, zijn geheim. Ook van

hieruit wordt echter gelekt. In 1985 verscheen een algemeen rapport over

de regels en procedures die gevolgd moeten worden bij dit soort lekken:

onderzoek naar dit soort lekken moet beperkt worden tot serieuze lekken

(bv als het een doelbewuste poging is het werk van een committee te

schaden, dan wel te beïnvloeden). In het rapport wordt gesuggereerd dat

de belangrijkste bronnen van lekken de leden van `select committees' zelf

waren, en niet hun staf of speciale adviseurs. Het suggereerde ook dat de

meeste lekken om politieke of persoonlijke redenen plaats vonden. De doel-

bewuste poging het werk van het committee te schaden door voortijdige

publikatie bleek een belangrijke rol te spelen. Er werd geopperd om de jour-

nalisten die informatie van de bron hadden ontvangen uit te sluiten van het

Parlement en zes maanden te schorsen van de wandelgangen. Uiteraard had

de pers hier zware kritiek op, en ook het Lagerhuis accepteerde het niet

(Leopold, 1986).

Welke overheidsinformatie openbaar is, is in Nederland geregeld in de Wet

Openbaarheid van bestuur (WOB).2 Overheidsorganen moeten bij de uitvoe-

ring van hun taken bepaalde informatie geven, op enkele uitzonderingen na,

namelijk voor zover het de eenheid van de Kroon in gevaar kan brengen, de

veiligheid van de Staat kan schaden of het bedrijfs- en fabricagegegevens

betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk zijn

meegedeeld. Het verstrekken van informatie blijft eveneens achterwege voor

zover het belang daarvan niet opweegt tegen een aantal andere belangen,

waaronder de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Ieder kan een

verzoek indienen om informatie te verkrijgen die is neergelegd in documen-

ten over een bestuurlijke aangelegenheid; hij moet dit richten tot een over-

heidsorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een overheidsorgaan

2 Wet van 31 oktober 1991, Stb. 703.
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werkzame instelling, dienst of bedrijf. Wordt niet op zijn verzoek ingegaan,

dan kan hij zich wenden tot de rechter die dan moet vaststellen of het belang

van openbaarmaking (het algemeen belang) opweegt tegen het geheim-
houdingsbelang. Bakker (1991) meent dat de WOB voordeel kan opleveren

voor journalisten in de zin dat zij op grond van de wet toegang kunnen

krijgen tot documenten, maar wijst er op dat een beroep op de WOB vaak een
langdurige geschiedenis is.

De geheimhouding door ambtenaren is geregeld in de Ambtenarenwet. Sinds

1990 mag een ambtenaar zijn mening geven, tenzij hij daarmee de goede

vervulling van zijn functie, en die van de openbare dienst voor zover die te

maken heeft met zijn functie, in gevaar brengt. De vrijheid waarmee bij-

voorbeeld de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt de pers te woord

staat is op deze bescherming gebaseerd (Boomen, 1993). Een aantal wetten

legt aan specifieke categorieën ambtenaren een uitdrukkelijke, bijzondere

geheimhoudingsplicht op (Bovens, 1990).

Strafbaar volgens art. 272 WvSr. (beroepsgeheim) is het opzettelijk schenden

van een geheim door iemand die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat

hij dit uit hoofde van vroeger of huidig ambt of beroep dan wel op basis van

een wettelijk voorschrift verplicht is te bewaren.



4

Redenen om te lekken; indelingen

Nu het verschijnsel lekken in zijn context is geplaatst, wordt overgegaan tot

soorten van lekken en de redenen om te lekken. Auteurs geven verschillende

indelingen, die hier achtereenvolgens aan de orde komen.

Indeling van Bovens e.a. (1993) 3

1 Spontaan lekken. Op een vraag van een journalist verspreekt iemand zich

over iets anders wat geheim had moeten blijven; vertrouwelijke stukken

komen per ongeluk in verkeerde handen; een gesprek wordt afgeluis-

terd. Veel spontane lekken worden door journalisten uitgelokt: op basis

van `snippers' informatie ontwikkelen zij een vermoeden dat vervolgens

aan een aantal mensen wordt voorgelegd, en dat uiteindelijk bevestigd

wordt.

2 Opzettelijk lekken. Voor opzettelijk lekken kunnen verschillende motieven

gegeven worden: persoonlijke belangen, institutionele belangen en

publieke belangen.

a Lekken wegens persoonlijke belangen. Dit kunnen zowel materiële

(op geld waardeerbare) belangen, als immateriële belangen zijn.

b Lekken wegens institutionele belangen. Er wordt gelekt in het belang

van de eigen afdeling, het departement of de sector. Het lekken

wordt gebruikt als middel in het (bureau)politieke spel om de macht.

c Lekken wegens (vermeende) publieke belangen. Er wordt informatie

naar buiten gebracht die is gericht op het onthullen van misstanden

binnen de organisatie of de maatschappij, zoals fraude, wetsovertre-

dingen. Dit wordt klokkeluiden genoemd, of, met de Engelse term,

whistleblowing. Bovens e.a. zetten lekken af tegen klokkeluiden:

klokkeluiden gebeurt meestal niet anoniem, en het doel ervan is het

openbaren van misstanden, terwijl lekken in principe om alle soor-

ten van informatie kan gaan. Uiteindelijk vinden zij dat klokkelui-

den eerder een species van het genus lekken is dan een aparte cate-

gorie: sommige gevallen van klokkeluiden beginnen anoniem, ter-

wijl anderzijds lekken ook gericht kan zijn op het openbaren van

misstanden.

Zie figuur 1 (p. 18).
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Figuur 1: Een eerste typologie van politiek-ambtelijke lekken
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Indeling van Hess (1984)

Hess, die observatie-onderzoek deed naar de relatie tussen pers en overheid

binnen de voorlichtingsafdelingen van overheidsinstanties in de Verenigde

Staten geeft de volgende indeling.

1 Ego-lek: informatie wordt gegeven omdat iemand zichzelf belangrijk vindt:

'ik ben belangrijk omdat ik jou belangrijke informatie kan geven.

2 Goodwill-lek: spel om later een gunst van een journalist te verkrijgen.

3 Beleidslek (policy leak): een rechtstreekse zet voor of tegen een voorstel,

waarbij een of ander document of vertrouwelijke informatie gebruikt

wordt als lokmiddel om meer aandacht te krijgen dan anders gerecht-

vaardigd zou kunnen zijn. De grote lekken, zoals de Pentagon papers,

passen vaak in deze categorie.

4 Lek uit wrok.

5 Proefballonlek: het openbaar maken van een voorstel om de voor en

nadelen te bepalen.

6 Klokkeluiderslek.

Daarnaast is er een soort lek waar verslaggevers, functionarissen, of weten-

schappers weinig aandacht aan besteden: het `geen doellek' dat alleen geba-
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seerd is op de sociale aard van politici: ze praten omdat ze ervan houden te

praten. Vaak wordt over een onderwerp gelekt waar de lekker weinig of geen

persoonlijke betrokkenheid bij heeft.

Hess wijst erop dat lekken meer dan één doel kunnen dienen, zodat het

moeilijk wordt de motivatie achter een bepaald lek te begrijpen.

Indeling van Brants (1991)

Brants deelt de redenen om te lekken net weer anders in:

1 Moreel lek: uit verontwaardiging over de geheime kennis die hij heeft,

brengt een bron die kennis in de openbaarheid.

2 Lek uit profijt: de lekker wil bepaalde voordelen behalen (publiciteit

gekoppeld aan status, immaterieel voordeel, geld).

3 Politiek lek: bedoeld om de (politieke) besluitvorming en/of politici, via de

publieke opinie, te beïnvloeden (o.a. proefballon).

4 Journalistiek lek: een geautoriseerd lek dat vooral op de journalist zelf

gericht is: er wordt geprobeerd een journalist te 'sturen', richting te

geven aan zijn berichtgeving.

Indeling van Van Venetië

Van Venetië (1991), journalist bij De Volkskrant, geeft de volgende categori-

sering.

1 Emotioneel lek; dit komt het meest voor bij lagere ambtenaren: zij krijgen

een (kabinets) plan op hun bureau en zijn daarover zo boos dat zij een

journalist bellen en hopen daardoor verontwaardiging bij het publiek

los te maken.

2 Strategisch lek: bedoeld om de besluitvorming te beïnvloeden (afschietlek,

proefballon).

3 Lek voor de aardigheid: een ambtenaar geeft informatie door, zomaar,

omdat hij de journalist graag mag.

4 Lek per ongeluk.

Commissaris Eringa, hoofd van de rijksrecherche in Leeuwarden, meent in

een interview overigens dat men maar zelden iets per ongeluk lekt: lekken.

gebeurt opzettelijk, met een specifiek vooropgezet doel. Hij onderscheidt

drie motieven: financieel gewin, manipulatie en rancune (Slats, 1994).



Figuur 2: Een verfijnde typologie van politiek-ambtelijke lekken
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4.1 , Uitwerking
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Na deze indelingen, worden de redenen om te lekken uitvoeriger besproken.

Hierbij komen de opzettelijke lekken aan de orde, volgens de indeling van

Bovens e.a. Deze indeling is de meest formele en omvat de meeste andere

redenen, die bij de overige auteurs worden genoemd (zie figuur 2).

4.1.1 Persoonlijke belangen

Persoonlijke belangen om te lekken kunnen zowel materieel als immaterieel

van aard zijn. Direct materieel voordeel levert een lek bijvoorbeeld op wan-

neer het aantrekkelijk is voor de populaire bladen of de roddelpers; overi-

gens betalen ook kwaliteitskranten hun tipgevers wel eens. Materieel van

aard is ook informatie over het afschaffen van subsidieregelingen. Een ander

voorbeeld is het doorlopend lekken van voetballers of hun makelaars in

transferzaken dat een bepaalde club belangstelling heeft getoond. Een bij-

zonder voorbeeld was de onthulling van Ton van Dijk in de Haagse Post over

een werknemer van Philips: deze liet dubieuze praktijken van dit bedrijf

uitlekken, maar had (volgens de politie) eerst geprobeerd het bedrijf af te

persen met het dreigement van publikatie (Brants, 1991). Bij de op het eigen

belang gerichte lekken wordt de grens met corruptie al snel overschreden

(Bovens e.a., 1993).

Brants (1991) heeft een aantal onthullingsjournalisten ondervraagd: hieruit

bleek dat pogingen om persoonlijk voordeel uit een lek te behalen vrij veel

voorkomen; het kan dan gaan om geld in ruil voor informatie, maar ook om

pogingen anderen in een kwaad daglicht te stellen. Dit kan voortkomen uit

rancune, maar het kan ook spelen bij benoemingen: men hoopt zelf die baan

te krijgen. In deze zin kan het vallen onder de volgende categorie: institutio-

nele belangen.

Bij het soort 'persoonlijke belangen' hoort ook het lekken van ambtenaren
om hun status te verhogen. Hess noemt dit het ego-lek, het lek dat het gevoel

van belangrijkheid moet bevestigen. Dit is van belang voor personeel dat

minder mogelijkheden heeft voor `egotrippen'; zo zouden assistenten ervan

houden verhalen over ruzies tussen hun superieuren te vertellen, en deze te

verfraaien. Het ego is volgens Hess meestal de oorzaak van lekken, hoewel

het niet verantwoordelijk is voor de belangrijkste lekken (Hess, 1984).
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4.1.2 Institutionele belangen

22

Lekken uit institutionele motieven is een middel in het (bureau) politieke

spel om de macht. Bij deze categorie is er een sterke overlap met wat van

Gunsteren `collectieve corruptie' heeft genoemd: het op een oneigenlijke

manier bevorderen van de belangen van de eigen afdeling of organisatie.

Er zijn geautoriseerde en niet-geautoriseerde lekken. Ze zijn geautoriseerd

als er medewerking of toestemming van een hoger geplaatste is, variërend

van afdelingshoofd tot minister. Er is meestal een vloeiende grens tussen

geautoriseerd lekken en niet geautoriseerd lekken. Naast deze indeling is een

onderscheid mogelijk naar gelang het beoogde resultaat: mobiliserende

lekken, antagonistische lekken, en conditionerende lekken.

1 Mobiliserende lekken zijn gericht op het beïnvloeden van andere besluit-

vormers of het publiek om op die manier steun of verzet te verkrijgen

ten aanzien van bepaald beleid of maatregelen. Deze lekken kunnen

zowel positieve als negatieve boodschappen over het eigen beleid bevat-

ten, hoewel de laatste overheersen. Door zelf te lekken kan men de situa-

tie enigszins in de hand houden en voorkomen dat men in het defensief

wordt gedrongen. Mobiliserende lekken kunnen op hun beurt ingedeeld

worden. In de eerste plaats is er de proefballon; dit is vaak een geautori-

seerd lek, waardoor een voorstel openbaar wordt gemaakt om de voor-

delen en nadelen ervan te bepalen. Het meest waarschijnlijke is dat

degenen die een proefballon oplaten, willen dat het voorstel neergescho-

ten wordt (Hess, 1984). In de tweede plaats is er het duw-in-de-rug-lek

waarbij informatie naar buiten gebracht wordt met de bedoeling om

steun te verwerven bij het publiek of bij specifieke achterbannen. In de

derde plaats is er het vaccinatie-lek waarbij informatie naar buiten ge-

bracht wordt om verzet tegen bepaalde maatregelen op gang te brengen;

dit is in feite het spiegelbeeld van het duw-in-derug-lek. Ten slotte is er

het kortsluit-lek waarbij het naar buiten brengen van vertrouwelijke

informatie gebruikt wordt om de hiërarchie en formele procedures te

omzeilen en zo rechtstreeks de aandacht te trekken van bewindslieden

en topambtenaren: door te lekken kunnen ambtenaren of afdelingen

een onderwerp hoger op de politieke agenda proberen te krijgen.

2 Antagonistische lekken zijn direct gericht op het afhouden of in de hoek

duwen van een tegenspeler in de (bureau)politieke strijd. Een vorm hier-

van is het diskrediet-lek, waarbij negatieve informatie naar buiten wordt

gebracht over het gedrag van een ander om zo de eigen positie te verster-
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ken. Het kan gaan over vermeende incompetentie, niet loyaal zijn, frau-

de, corruptie, afwijkende seksuele gewoonten en dergelijke. Dit wordt

vaak toegepast bij benoemingen en verkiezingen. Van Venetië noemt dit

het persoonlijke beschadigingslek en meent dat dit in Nederland vrij

zeldzaam is. Een voorbeeld van een diskrediet-lek bij verkiezingen was

een geval waarin de FBI twijfel zaaide over de zuiverheid van de motie-

ven van een amerikaanse actrice zich in te zetten voor de zaak van 'zwar-

ten. Het lek gaf aan dat zij in een buitenechtelijke relatie verwikkeld was

met een lid van de Black Panthers, die de vader zou zijn van haar onge-

boren kind (Bok, 1983). Een andere vorm is het spaak-in-het-wiel-lek

waarbij informatie naar buiten gebracht wordt om zaken die in de doof-

pot dreigen te worden gestopt er weer uit te halen, of om besluitvorming

te verhinderen, terug te draaien, te vertragen, te saboteren of stop te

zetten. Als laatstgenoemde vorm is er het slot op de achterdeurlek, waar-

bij het doel is ervoor te zorgen dat bepaalde besluiten niet meer kunnen

worden teruggedraaid. Deze lekken bevatten vaak positieve boodschap-

pen, zoals mogelijke BTW-verlagingen of salarisverhogingen.

3 Conditionerende lekken zijn lekken die vooral gericht zijn op het beïn-

vloeden van journalisten: een goede verstandhouding met de pers is

voor politieke en ambtelijke besluitvormers van groot belang om het

publiek voor te lichten, beleid te bevorderen, of tegenstanders een voet

dwars te zetten. Door af en toe vertrouwelijke informatie naar buiten te

brengen, kan men de verstandhouding met de media verstevigen. Vaak

is het van belang voor beiden: door de openbaarmaking van vertrouwe-

lijke stukken heeft de journalist zijn primeur en de politicus of ambte-

naar zijn verhaal in de krant. De belangrijkste, soort is het quid-pro-quo-

lek, waarbij interne stukken naar buiten worden gebracht in ruil voor

medewerking of welwillendheid van de kant van de journalist als hij

over de organisatie van de lekker schrijft; dit vergt wel enige subtiliteit.

Hess noemt deze soort het goodwill-lek. Soms wordt vertrouwelijke in-

formatie naar buiten gebracht om te laten zien dat men een belangrijke

rol speelt in de besluitvorming, of er goed van op de hoogte is. Zoals

eerder gezegd is er dan een belangrijke overlap met de op persoonlijke

belangen gerichte lekken.



Hoofdstuk 4

4.1.3 Lekken wegens (vermeend) algemeen belang: klokkeluiden
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Als mensen misstanden in hun organisatie signaleren, kunnen zij op een
gegeven moment besluiten daar informatie over naar buiten te brengen; als

zij dan de bedoeling hebben om de noodklok te luiden, en zo de gemeen-

schap te waarschuwen voor de gesignaleerde misstanden, noemt men hen

klokkeluiders. Het kan gaan om misstanden in het bedrijfsleven of bij de

overheid. Bij het bedrijfsleven gaat het vaak om onveilige produktiewijzen

(kerncentrales), of om het vervaardigen van onveilige produkten. De aan-

dacht in dit literatuuronderzoek wordt vooral gericht op de overheid.

Bovens (1990) definieert klokkeluiden als `een (ex)lid van een organisatie

onthult of treedt op andere wijze in de openbaarheid zonder daartoe op-

dracht of toestemming te hebben gekregen van zijn superieuren met de

bedoeling de aandacht te vestigen op een misstand waarvan hij kennis heeft

gekregen door zijn werk binnen de organisatie.' Gebruikt men de term klok-

keluiden dan gaat men uit van de nobele motieven van de betreffende per-

soon. Anderen, vooral de betrokken superieuren, zullen het `lekken', alarmis-

me of zelfs `verraad' noemen.

Het klokkeluiden kan zowel anoniem, als met naam en toenaam gebeuren.

Anoniem klokkeluiden is in feite lekken; bij niet-anoniem klokkeluiden kan

men niet van lekken spreken. Meestal probeert een werknemer die mis-

standen binnen zijn organisatie signaleert, hier iets aan te doen binnen de

organisatie: hij gaat naar zijn meerderen. Krijgt hij binnen de organisatie

geen gehoor dan kan hij er uiteindelijk mee naar buiten gaan. Op dat mo-

ment ervaart hij veelal een loyaliteitsconflict. Enerzijds voelt hij zich loyaal

aan de organisatie, en aan zijn collega's, en moet hij discretie tegenover de

buitenwereld betrachten. Anderzijds voelt hij (al dan niet met een beroep op

het geweten) andere (morele) loyaliteiten, bijvoorbeeld jegens het parle-

ment, jegens de formele doelstellingen van de organisatie, de cliëntèle of de

eigen beroepsgroep (bv ingenieurs, medici); bij sommigen speelt hun gods-

dienstige beleving een rol, of gemeenschapsbanden. Medici, advocaten en

dergelijke maken deel uit van beroepsgroepen die er een bepaalde beroeps-

ethiek op na houden, die onder andere inhoudt dat zij een belangeloze

hulpverlening willen geven: zij dienen het grotere algemeen belang, niet een

commercieel belang. Nemen zij de ideologie van hun professie erg serieus

dan kunnen zij daar problemen mee krijgen, zeker als zij werkzaam zijn

binnen commercile bedrijven. Overigens werden deze klokkeluiders vaak

niet gesteund vanuit hun beroepsorganisatie (Glazer en Glazer, 1989).
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Het klokkeluiden wordt door de organisatie en de collega's veelal niet in dank

afgenomen, omdat het vaak ook het aanklagen van collega's enlof superieu-

ren inhoudt. Als tegenmaatregelen kunnen volgen: degradatie, ontslag, het

op een zijspoor plaatsen, pesterijen,.het zwart maken bij toekomstige werk-

gevers. Collega's denken vaak dat een klokkeluider een zonderling is, die

publiciteitsbelust is, of wraak wil nemen voor ondergane onrechtvaardig-

heden, happig is op schandaal en onenigheid, of gedreven tot indiscretie

door eigen vooroordelen en tekortkomingen (Bok, 1983).

Dàt klokkeluiders inderdaad grote problemen krijgen met hun werkgever

(zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid) blijkt uit een aantal onder-

zoeken in de Verenigde Staten. Zo bleek uit een onderzoek naar 87 klokke-

luiders werkzaam bij overheid en bedrijfsleven dat op één na allen te maken

kregen met vergelding: van pesterijen van collega's en superieuren tot ont-

slag; de meesten die werkzaam waren bij het bedrijfsleven en de helft van

hen die bij de overheid werkzaam waren verloren hun baan (Soeken en

Soeken, genoemd in Vinten, 1994)

Ook uit onderzoek van Glazer en Glazer (1989) waarin zij een groep van 64

klokkeluiders gedurende een tijd van zes jaar volgden (zowel werkzaam bij

de overheid als bij het bedrijfsleven) bleek dat velen met vergeldingsmaat-

regelen te maken kregen: van de 64, waren er slechts 20 in staat hun positie

te behouden. Dezen waren allen werkzaam bij de overheid. Toch hoeft het lot

van de klokkeluider uiteindelijk niet slecht te zijn: sommigen kunnen na

verloop van tijd elders een carrière opbouwen, en kunnen het geloof in eigen

kunnen en integriteit weer terugkrijgen. Uit dit onderzoek bleek ook dat

klokkeluiders vooral conservatieve mensen zijn, die toegewijd zijn aan hun

werk en hun organisaties. Het zijn mensen die hun carrière opgebouwd

hebben door zich te conformeren aan de vereisten van de bureaucratie, en

die meestal succesvol waren, totdat hen gevraagd werd hun eigen normen

ten aanzien van een juist gedrag op de werkplek te schenden. Zij geloofden

dat zij de ware missie van hun organisatie verdedigden door illegale prak-

tijken te weerstaan, en zij konden niet begrijpen dat hun superieuren de

goede naam van hun organisatie in gevaar konden brengen door gebrekkige

produkten te maken, patiënten te verwaarlozen en dergelijke.

Uit een onderzoek naar vier gevallen van klokkeluiden bij de reclassering in

Californië blijkt dat vooral door geblokkeerde communicatie naar boven

medewerkers tot protesthandelingen komen: als zij geen gehoor krijgen

binnen de organisatie, brengen zij de informatie naar buiten. In één geval
leidde dit tot het vertellen aan de plaatselijke media dat het reclasserings-
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beleid met betrekking tot het vrijlaten van gedetineerden (OR-releases=own

recognizance releases) te liberaal was, zodat gevaarlijke criminelen vrij

gelaten werden. Het bevorderen van communicatie naar boven en hervor-

ming van onderop zijn mogelijkheden iets aan problemen binnen de organi-

satie te doen, zodat men er niet mee naar buiten hoeft te gaan (Rosecrance,

1988).

Wegens de risico's verbonden aan openlijk klokkeluiden, gaan sommige

mensen anoniem klokkeluiden, zij gaan lekken. Gezien de ervaringen van

openlijke klokkeluiders valt dit te begrijpen, en ook te verdedigen. Volgens

Bok hangt de legitimiteit van anoniem klokkeluiden af van vier factoren:

ernst van het vergrijp, mogelijkheid van onrechtvaardige vergelding, sociale

relaties en de effectiviteit (Bok, 1983).

Iets wat klokkeluiden voor ambtenaren anders maakt dan voor werknemers

in bedrijven, is dat de overheid publieke taken heeft, zoals de nationale

veiligheid, de openbare orde, internationale betrekkingen. Het schenden van

vertrouwen kan dan verkeerde gevolgen voor iedere burger hebben, niet

alleen voor één bedrijf of instelling. De overheid kan dingen doen die wette-

lijk niet verkeerd zijn, maar waar de politieke meningen over verschillen

(Williams, 1985).

Voorbeelden van klokkeluiden

Een bekend voorbeeld van een anonieme klokkeluider is Deep Throat, de

geheime informant van de journalisten Woodward en Bernstein, die onwettig

gedrag van Nixon in de Watergate affaire aan de kaak stelde en hen op de

hoogte hield van de pogingen die binnen het Witte Huis werden onder-

nomen om de zaak te verhullen. Deze informant gaf ook aanwijzingen aan

de onderzoekscommissie met suggesties over op te roepen getuigen en te

stellen vragen (Glazer en Glazer, 1989).

Een ander bekend voorbeeld van klokkeluiden is het publiceren van de

Pentagon papers in de New York Times. Dit waren geheime overheidsdocu-

menten waarin de rol van de Amerikanen in de Vietnam oorlog geanalyseerd

wordt; zij werden rond 1967 opgesteld. Ellsberg had zelf aan deze documen-

ten gewerkt. Toen hij later werkzaam was bij de RAND-corporation, ontdekte

hij dat verschillende Amerikaanse regeringen jarenlang gelogen hadden over

de Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog in Vietnam. Hij deed allerlei

pogingen om het bevoegd gezag tot openbaarmaking te brengen. Deze

pogingen bleven vruchteloos, zodat hij de documenten kopieerde en aan de
New York Times gaf (Peters and Branch, 1972).
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Een voorbeeld van een klokkeluider in Nederland is Gerard de Jonge, een

medewerker van de Nationale Ombudsman. In het najaar van 1985 onder-

zocht hij een klacht over de slechte staat van de politiecellen in Gorinchem

en kwam tot de conclusie dat er sprake was van een noodsituatie waar snel

iets aan moest gebeuren. Omdat behandeling volgens de bij de Ombudsman

gebruikelijke procedure naar zijn gevoel veel te lang zou duren gaf hij zijn

kennis door aan het NRC-Handelsblad. Hij werd vervolgd door de Nationale

Ombudsman Rang op grond van art. 272 van het Wetboek van Strafrecht

(Bovens, 1990)

Een recenter voorbeeld is dat van zes medewerkers van een internaat voor

zeer moeilijk opvoedbare jongeren, 'De Dreef' in Wapenveld: zij brachten de

harde pedagogische praktijken die in hun internaat toegepast werden in de

publiciteit. Zij werkten met medeweten van de directie mee aan een item

over'De Dreef' bij AVRO's Televizier. De directie spande een ontslagproce-

dure tegen de zes aan (Boomen, 1993).

Ook een voorbeeld is Ton Theunis, een penitentiair inrichtingswerker. Hij sig-

naleerde wantoestanden in de Bijlmerbajes: bewaarders bleken drugs en

wapens naar binnen te smokkelen en hielpen gedetineerden bij ontsnappin-

gen. Hij rapporteerde dit aan de directie; een onderzoek van de rijksrecher-

che leverde niets op. De bewaarder ging door met het signaleren van mis-

standen; toen zijn collega's dit in de gaten kregen, werd hij bedreigd en uitge-

scholden. Medewerkers van geen enkele afdeling wilden hem nog als collega;

uiteindelijk werd hij arbeidsongeschikt verklaard. Toen was de maat voor

hem vol, en bracht hij de zaak via de televisie in de publiciteit (Boomen,
1993).

4.2 Politie en openbaar ministerie

Omdat de vraag naar dit onderzoek vooral voortkwam uit bezorgdheid

wegens lekken vanuit de politie, wordt daar hier apart aandacht aan besteed.

Er is, voor zover bekend, geen systematisch onderzoek naar gedaan. Bij de

politie vinden we de eerder genoemde motieven om te lekken terug. Deze

kunnen duidelijk gemaakt worden aan de hand van een aantal voorbeelden.

Een eerste voorbeeld is een omkopingsaffaire bij bureau Warmoesstraat van

de Amsterdamse politie. Deze affaire speelde eind jaren zeventig, en is

beschreven in het boek 'Conduct unbecoming' van Punch (1985). De zaak

was aan het rollen gebracht door twee nieuwe leidinggevenden die vernieu-

wingen wilden doorvoeren. Doordat zij greep wilden krijgen op het werk van
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de lagere rangen, kwamen verdachte praktijken aan het licht: zo kwam er

niets van bepaalde acties wegens lekken, en bleek er sprake te zijn van om-

koping. Er werd een intern onderzoek naar begonnen. Toen deze zaak door-

gegeven werd aan het hoofdbureau en de rijksrecherche werd ingeschakeld

kwam de affaire in het nieuws. Dit trok niet zoveel aandacht, in tegenstelling

tot een interview in Nieuwe Revu met een ex-politieman van bureau War-

moesstraat. Deze was overgeplaatst wegens wangedrag, zowel tegenover

collega's, als tegenover verdachten; hij had relaties met dubieuze elementen

in de chinese gemeenschap opgebouwd. Hij nam echter zelf zijn ontslag en

verkocht zijn verhaal aan de Nieuwe Revu. Hierin luidde hij de klok over zijn

voormalige collega's en maakte illegale praktijken tussen politie en crimine-

len openbaar.

Naar aanleiding van het onderzoek naar bureau Warmoesstraat werden acht

politiemensen met een lagere rang gearresteerd. Hierna werd veel informatie

naar de pers gelekt: sommige verdachte politiemensen voelden dat zij als

zondebok moesten fungeren en gebruikten de pers om duidelijk te maken

dat wat aan het licht gekomen was, slechts het topje van de ijsberg was, en

dat hoger geplaatsten ook corrupt waren. Naast gelekte informatie gaven zij

ook uitgebreide interviews. De berechting van de verdachten vond plaats in

mei 1978. Ook toen werd informatie naar de pers gelekt: fotokopieën van

getuigenverklaringen verschenen in de krant (waarbij de namen van de

verdachten doorgestreept waren). Tevens publiceerden twee weekbladen uit

het onderzoeksdossier: dit was hen gegeven door de advocaat van een van de

verdachten en door een verdachte tegen geldelijke beloning (overigens staat

het de verdachte vrij over alles wat hij bij de behandeling van zijn zaak mee-

maakt te spreken; hem kan geen geheimhouding worden opgelegd). Er was

al zoveel informatie naar buiten gekomen, dat de rechtszaak als anti-climax

kwam. In dit voorbeeld kunnen we een aantal motieven terug vinden: per-

soonlijke motieven: wijzen op anderen om jezelf goed te praten, de aandacht

afleiden door te zeggen dat anderen (hoger geplaatsten) ook corrupt zijn,

geldmotief; en het klokkeluidersmotief: degene die de misstanden in Nieuwe

Revu openbaarde.

In de literatuur is een aantal voorbeelden beschreven van klokkeluiders bij

de politie. Een Amerikaans voorbeeld is Frank Serpico, die in de jaren zestig

de noodklok luidde over corruptie bij de politie in New York. Hij probeerde

hier eerst binnen de eigen organisatie gehoor voor te krijgen, maar dit lukte

niet. Later klaagde hij een districtsbureau van politie in de Bronx aan, dat

volledig gecorrumpeerd was door gokbazen, en forceerde daardoor een
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onderzoek. Het resultaat was dat slechts een paar lagere politiemensen wer-

den vervolgd, terwijl de hogeren in rang de dans ontsprongen. Uiteindelijk

ging Serpico naar de New York Times. Deze begon een serie over corruptie bij

de politie, die aanleiding gaf tot het instellen van een onderzoekscommissie;

deze bevond dat hij de waarheid gesproken had. Later werd hij tijdens een

drugactie beschoten, waarbij grote vraagtekens rezen: was hij zelf onvoor-

zichtig geweest, of was het een opzetje van zijn collega's? (Glazer and Glazer,

1989).

Publiciteit-rondom corruptie bij de politie kan ook anders uitpakken: in

Central City had halverwege het jaar 1973 een team van onderzoeksjourna-

listen een aantal bronnen gevonden binnen de politie die hen gedetailleerde

informatie over corrupte praktijken gaf. In het begin van 1974 waren genoeg

beschuldigingen geverifieerd door onafhankelijke bronnen, om ze te kunnen

publiceren. Naar aanleiding van de publikaties werd een speciale politie-

onderzoekscommissie ingesteld om de beschuldigingen te onderzoeken: de

meeste verhalen bleken onwaar te zijn, of er was onvoldoende bewijs voor

strafvervolging. Er waren enkele aanklachten tegen lager politiepersoneel,

maar niet tegen hoger geplaatsten (Sherman, 1978).

Een Nederlandse klokkeluider is Jan van Daalen. In zijn boek beschrijft hij

hoe hij als hoofdagent op het bureau Warmoesstraat eind jaren tachtig te

maken kreeg met omkoping: zowel een poging om hem om te kopen, als om-

koping van sommige collega's. Hij beschrijft hoe hij zijn superieuren hierover

informeerde en hoe dezen reageerden, en wat er verder aan onderzoek door

het - toenmalige - Centrale Onderzoeksbureau (COB) - werd gedaan. Hij

bracht allerlei mogelijkheden aan om foute praktijken te bewijzen, maar het

COB gaf hem geen dekking. Hij werd overgeplaatst en schreef toen zijn boek.

Hierop werd hij met onmiddellijke ingang buiten dienst gesteld. Hij zou

ambtsgeheimen naar buiten hebben gebracht (Van Daalen, 1991; Huizing,

1992).

Voor klokkeluiders bij de politie gelden redenen om informatie over wantoe-

standen niet naar buiten te brengen wellicht in nog sterkere mate dan dat zij

voor mensen in ander organisaties gelden. Er is namelijk een sterke groeps-

geest, men moet voor elkaar instaan, en men mag nooit een collega kwaad

doen; een politieman mag nooit iemand verklikken, want dan is hij een

verrader, een matennaaier. Door naar buiten te treden doorbreekt iemand de

teamgeest en stelt hij zijn kameraden bloot aan aanval; bovendien wordt de

vijandigheid van het publiek tegen de politie vergroot (Glazer en Glazer,

1989; Pels, 1992). Voor een chef is het aankaarten van misstanden een pro-
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bleem: het geeft onrust in de organisatie, het geeft een gevoel van falen als

chef wegens het niet voorkomen van corruptie; er is de angst zelf op het

matje geroepen te worden, en de angst voor onderzoekende buitenstaanders

(rijksrecherche, journalisten); bovendien is er de angst voor verlies van

krediet binnen de totale organisatie, korpsblaam (Pels, 1992).

Naast de genoemde motieven is er een ander aspect van lekken bij de politie,

dat in sommige genoemde voorbeelden naar voren komt: het doorgeven van

vertrouwelijke informatie aan criminelen, waardoor politiële acties stuk

lopen. Dit is een duidelijke vorm van corruptie (Fijnaut, 1994). Eringa, hoofd

van de rijksrecherche in Leeuwarden (Slats, 1994) meent dat hoewel de

onderwereld het zich gemakkelijk kan permitteren ambtenaren om te kopen,

het geld lang niet altijd een rol speelt: vaak wordt ook gelekt omdat politie-

mensen een grote drang hebben te scoren. Zij gaan een ruilverhouding aan

met criminelen, waarbij informatie wordt weggegeven in de hoop dat er iets

voor terugkomt waarmee ze belangrijke resultaten kunnen boeken. Het

onderkennen van dit soort van mechanismen is volgens hem belangrijker

dan het alleen maar jagen op lekken. Het gevaar van het doorgeven van

inlichtingen zal zich vooral ook voordoen bij undercoveragenten, die zich

mengen in het criminele milieu (Van Oss, 1994). Als bij een politie-onder-

zoek van meet af aan duidelijk is dat het een groot gevaar van `lekken' in zich

bergt - bijvoorbeeld bij een onderzoek van criminele netwerken - moet

overwogen worden rijksrechercheurs er vanaf het begin bij te betrekken

(Pijl, 1994).

Peter Walter, recherchedirecteur te Frankfurt, vertelde in 1992 op het Inter-

nationale Anti-Corruptie Congres in Amsterdam dat in Duitsland de bekende

gevallen van politiecorruptie het topje van een ijsberg vormen. In Frankfurt

zijn maatregelen genomen toen men merkte dat een groot aantal politie-

acties stuk liep door lekken. De georganiseerde misdaad probeert volgens

hem greep te krijgen op ambtenaren, politiek, bedrijfsleven en media. Als

voorbeeld geeft hij het publiceren van een kranteartikel waarin een politie-

actie zwart wordt gemaakt: wie zit daarachter? Het misdaadbedrijf kan ook

proberen de politie-organisatie te ontwrichten door desinformatie: het

verspreiden van onjuiste of belastende informatie over politiemensen om

interne verdeeldheid te zaaien (Pels, 1992; Punch, 1993).

Er zijn in de Verenigde Staten wel gevallen geweest waarin opsporingsmen-

sen op het matje zijn geroepen wegens het voortijdig openbaar maken van

informatie: in 1981 nam de overheid disciplinaire actie tegen twee overheids-

juristen en vijf FBI-agenten wegens. het lekken van informatie over drie
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undercover-onderzoeken naar omkoping, waaronder de ABSCAM-operatie

(een undercoveroperatie om omkoping bij ambtenaren op te sporen). Een

rapport daarover analyseerde de motieven van de lekkers: sommigen wilden

de reputatie van de FBI of van het departement van justitie bevorderen (Gold-

stein, 1985).
Uit Amerikaanse literatuur blijkt dat ook het openbaar ministerie informatie

kan lekken naar de pers (Goldstein, 1985). Soms probeert een officier die zijn

zaak bewijstechnisch niet rond krijgt iemand te schaden door ongunstige

informatie aan verslaggevers te geven. Het is meestal strafbaar voor officie-

ren van justitie om grand jury4-informatie te lekken, maar er is nooit iemand

op vervolgd, omdat ze dan zichzelf zouden moeten vervolgen. Het verkrijgen

van dergelijke informatie is ook geen misdrijf. Gevaarlijk zijn lekken die uit

het kantoor van een overambitieuze officier van justitie komen. Een voor-

beeld hiervan is Nadjari, die in het midden van de jaren zeventig aangesteld

was als speciale officier in New York om omkoping binnen het strafrechts-

apparaat te onderzoeken. Hij vertelde journalisten naar welke rechters en

officieren van justitie hij onderzoek deed; veel journalisten dachten daar-

door dat bepaalde rechters en officieren corrupt waren en publiceerden dat

er 'onderzoek gaande' was, terwijl berechting zelden volgde. Er kwam zelfs

een onderzoek naar al die lekken van Nadjari (Goldstein, 1985).

4 Grand juries zijn colleges van burgers die worden ingeschakeld om te bepalen of tegen Iemand

een strafrechtelijk onderzoek moet worden ingesteld.
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Journalisten spelen een belangrijke rol, want zij beslissen of de informatie

die zij via een lek vernemen al of niet gepubliceerd wordt. Een lek is voor een

journalist belangrijk, want deze kan hem informatie geven die leidt tot ont-

hullingen en primeurs. Dit geldt vooral voor hen die zich met zogenaamde

onthullingsjournalistiek bezig houden. Onthullingsjournalistiek onderzoekt

het onbetamelijke, de feiten die het daglicht niet verdragen kunnen. Het gaat

daarbij vooral om feiten die (ook) een maatschappelijk of algemeen belang

vertegenwoordigen; feiten die uitsluitend betrekking hebben op het privé-

leven van mensen doen hier minder ter zake (Schreuders, 1991). Naarmate

een onthullingsjournalist zich meer als zodanig profileert, zal hij vaker

opgebeld worden of zullen hem vaker geheime nota's of interne notulen

toegezonden worden (Brants, 1991).

Voor de journalist is een aantal zaken van belang: de betrouwbaarheid van

het lek; de bescherming van de anonimiteit van de lekker in relatie tot het

verschoningsrecht; de onrechtmatigheid van publiceren. Volgens Brants

(1991) is het controleren van de betrouwbaarheid van een lek mede afhan-

kelijk van de deadline, het belang van een primeur en de eventuele aanwezig-

heid van een netwerk van informanten om gegevens na te trekken. Aange-

zien weekbladjournalisten meestal vooral in de achtergrond geïnteresseerd

zijn, zullen zij wat meer rondvragen en minder op één lek afgaan dan dag-

bladjournalisten die in de 24-uurs-cyclus zitten. Het lek is voor de laatsten

de `jus' van het vak. De journalistieke afweging van de betrouwbaarheid van

het lek vindt buiten elk gezichtsveld plaats. De zienswijze van journalisten

op mensen die lekken is verschillend. Sommigen maken zich niet druk: zelf

hebben ze een primeur en de ander krijgt zijn verhaal in de krant. Zolang

het journalistiek evenwicht bewaard blijft en een eventueel benadeelde

partij ook aan het woord komt, is er niets aan de hand. Sommigen maken

een afweging: is het belang van de lekker niet in strijd met het belang van

de journalist? Andere journalisten wantrouwen ieder lek, en maken nooit

gebruik van één lek, zoeken altijd bevestiging vanuit andere hoek. Zo meent

Van Meurs (verslaggever voor Vrij Nederland) datje altijd argwanend moet

blijven, omdat tipgevers en bronnen altijd een eigen doel voor ogen hebben

als ze informeren over wantoestanden, en journalisten daarvoor kunnen

worden ingezet (Van Meurs, 1991).

Wat het motief van de lekker was, is voor de journalist moeilijk in te schat-
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ten, ook achteraf (Brants, 1991). Ton van Dijk (1991; free-lance journalist,

was hoofdredacteur van Nieuwe Revu en Panorama, verslaggever Haagse

Post) meent dat bij sommige geïnterviewden de reden om dingen los te laten

de drang naar eerlijkheid is, maar dat het veel vaker zeer menselijke triviale

redenen zijn, zoals frustratie, wrok, rancune, commercieel belang, roddel-

zucht, ijdelheid, of domheid.

Twee journalisten van De Volkskrant, Pierre Heijboer en Hans Horsten, die in

hun boek 'De ABP-affaire' verslag doen van hun speurtocht naar fraude bij

het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, menen dat informanten vaak uit

eigenbelang spraken: voor wat hoort wat. Soms ging het alleen om het uit-

ruilen van informatie, maar bij andere gelegenheden kregen de verslaggevers

hun gegevens alleen als zij toezegden een bepaald onderwerp dat voor hun

informant van belang was, in hun berichtgeving mee te nemen. Bij één

lekker was één drijfveer heel duidelijk: hij had een hevige afkeer van een

ander die een rol speelde in de affaire. Veel van de op deze wijze verkregen
informatie leek waar, maar was niet 'hard' te krijgen, zodat het niet in de

krant kon. Een gedeelte kon ook niet in de krant, omdat het te persoonlijk,

te intiem, te pijnlijk was.

Brants schrijft naar aanleiding van het boek, dat hoewel de journalisten zich

voorzichtig wagen aan een theorie over de vraag 'of hun berichtgeving voor

een deel door anderen werd gestuurd, of dat ze die helemaal zelf in de hand

hadden', zij in feite niet verder komen dan het zonder enig bewijs opnoemen

van een aantal vermoedens. Zij kwamen in feite niets te weten over de motie-

ven die bij de onthulling een rol speelden, of over de vraag in hoeverre de

informatie slechts een (gestuurde) selectie was. Brants meent dat het be-

houd en de bescherming van de bron belangrijker dreigen te worden dan de

betrouwbaarheid.

Een journalist zal, overeenkomstig zijn beroepscode, de identiteit van een

bron die anoniem wenst te blijven, niet willen prijsgeven, ook niet voor de

rechter. De vraag is of een journalist verplicht is te getuigen en zijn bron te

noemen, of dat hij een verschoningsrecht heeft. Hierbij zijn twee belangen

in het spel: het belang van de waarheidsvinding en het belang van de vrije

nieuwsgaring. In Nederland is er nog geen wettelijk geregeld verschonings-

recht voor journalisten; het is wel in voorbereiding: op 4 mei 1993 is een

wetsvoorstel daartoe ingediend door het toenmalige kamerlid Jurgens (Wets-

voorstel, 1993). In het wetsvoorstel wordt het verschoningsrecht, in navol-

ging van W.F. Korthals Altes, en naar Amerikaans voorbeeld, een journalistiek
privilege genoemd. Het is namelijk geen klassiek verschoningsrecht, het
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heeft een eigen karakter. In het wetsvoorstel wordt een aantal zaken gere-

geld: de journalist wordt beschermd tegen huiszoeking en inbeslagneming in

het kader van een strafrechtelijk onderzoek; hij is in een strafzaak niet ge-

houden getuigenis te geven of vragen te beantwoorden over de herkomst van

aan hem met het oog op openbaarmaking toevertrouwde informatie. Dit is

niet van toepassing als daardoor aan een zwaarwegend maatschappelijk

belang een onevenredig grote schade zou worden toegebracht. Wat betreft

het civiele recht, wordt eveneens geregeld dat een journalist niet gehouden

is te getuigen over de herkomst van aan hem met het oog op openbaar-

making toevertrouwde informatie. Hier is geen uitzondering op. Het eind-

verslag van de vaste commissie voor justitie is vastgesteld op 11 oktober

1994, en het wetsvoorstel is nu, behoudens tijdig antwoord op nadere vragen

en opmerkingen, rijp voor openbare behandeling in de Tweede Kamer (Wets-

voorstel, 1993).

In november 1994 is door het gerechtshof te Den Haag verschoningsrecht

toegekend in een zaak waarin gelekt was naar de pers: het ging om het feit

dat de media aanwezig waren bij een huiszoeking in het gemeentehuis van

een van onoorbaar praktijken verdachte burgemeester. De burgemeester

eiste dat de journalisten hun bronnen zouden noemen. Het gerechtshof over-

woog dat een algemeen verschoningsrecht niet aan journalisten toekomt,

maar dat in het onderhavige geval een afweging gemaakt moest worden zo-

als die in het arrest van de Hoge Raad van 11 november 1977 gedaan was (NJ

1978, 399). Het belang van nieuwsgaring, waarbij misstanden aan het licht

komen, woog in het onderhavige geval zwaarder dan het belang van de ver-

dachte tot het prijsgeven van de bronnen van de journalist. De beschikking

van de rechtbank werd vernietigd (Verschoningsrecht/zwijgrecht, 1995).

Een gevolg van het niet willen getuigen is nu nog dat een journalist in gijze-

ling kan worden genomen: dit deed zich daadwerkelijk voor in de affaire `het

lek van Nootdorp', waarbij vertrouwelijke informatie van de gemeenteraad

was gepubliceerd. Twee journalisten werden opgeroepen als getuigen, ten-

einde de identiteit van het lek te achterhalen. Omdat zij weigerden hun bron

te noemen, werd een van hen gegijzeld. De Raadkamer van de rechtbank in

hoger beroep vond dat de gijzeling behoorde te worden opgeheven, aan-

gezien de toepassing van het dwangmiddel in casu disproportioneel was

(Habraken, 1989).

Volgens Strentz (1989) wordt in de Verenigde Staten te gemakkelijk anoni-

miteit gegarandeerd: een journalist moet zich eerst afvragen of de informatie

elders verkrijgbaar is; of men in redelijkheid aan de bron kan vragen zijn
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anonimiteit prijs te geven; of de informatie van zo groot belang is dat de

verslaggever onverantwoordelijk zou zijn als hij geen anonimiteit verzekerde.

Een ander gevolg van het zwijgen van een journalist kan zijn dat hij zelf voor
publikatie veroordeeld wordt, wegens onrechtmatigheid: hij moet bewerin-

gen met feiten staven, een geheimzinnige bron is niet voldoende.

De vraag is ook of een journalist mag publiceren, terwijl de informatie ver-

kregen is doordat een bron zijn geheimhoudingsplicht geschonden heeft. De

rechtspraak hierover is niet duidelijk. Schuijt (1991) geeft een kort overzicht

van jurisprudentie op dit terrein.5 Op zich is het publiceren uit een proces-

verbaal uit een geheim strafdossier niet onrechtmatig. Dit hangt af van de

inhoud van de publikatie, waarbij het al of niet geheim zijn van het dossier

niet beslissend is. Dit oordeelde het Hof Den Haag in 1958. In 1983 oordeelde

de president van de rechtbank in Amsterdam dat een publikatie in de Tele-

graaf over een van de ontvoerders van Heineken onrechtmatig was, omdat de

informatie slechts verkregen kon zijn doordat een politie-ambtenaar zijn

geheimhoudingsplicht had geschonden. In een recenter vonnis, in 1991 in de

zaak Ramdas, heeft de president van de rechtbank in Amsterdam een ander

besluit genomen. In het vonnis wordt overwogen dat hoewel zonder toestem-

ming gepubliceerd wordt uit vertrouwelijke stukken het een ander vrij staat

het artikel te publiceren. Er is geen van de gronden van art. 10 lid 2 EVRM

aanwezig om publikatie tegen te houden. Volgens Schuijt zou de uitings-

vrijheid er niet goed voorstaan als iedere publikatie die alleen tot stand kon

komen doordat een ambtenaar heeft gelekt onrechtmatig zou zijn. Ander-

zijds is het ook vreemd dat een publikatie verboden kan worden als iemand

een geheimhoudingsplicht schendt en niet verboden kan worden als een

krant of tijdschrift doorgeeft wat door iemand die zijn geheimhoudingsplicht

schendt wordt toegespeeld.

5 Hiermee volstaan wij hier; er is niet actief naar (recentere) jurisprudentie gezocht.
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Frequentie van lekken

Hoe vaak komt lekken voor? Komt het steeds vaker voor? Deze vraag is moei-

lijk te beantwoorden, want er is geen echte registratie van. Volgens door

Bovens e.a. geraadpleegde voorlichters, en parlementaire journalisten klopt

het beeld dat politici hebben: het aantal lekken neemt de laatste twintig jaar

toe. In tabel 1 is weergegeven hoeveel onderzoeken door de rijksrecherche in

twee ressorten zijn gedaan naar schending van het ambtsgeheim.

Het patroon is te onregelmatig om uit af te leiden of er sprake is van een toe-

of afname; bovendien gaat het om kleine aantallen. Daar komt nog bij dat

slechts een fractie van alle lekken onderwerp van een strafrechtelijk onder-

zoek worden en zijn er andere manieren om lekken te onderzoeken, bijvoor-

beeld intern. Een klein aantal onderzoeken leidt tot disciplinaire of strafrech-

telijke maatregelen (Bovens e.a, 1993). In 1991 vormden onderzoeken naar

corruptie, fraude en schending bevoegdheden/geheimen gezamenlijk 21%

van de onderzoeken van de rijksrecherche (Rijksrecherche, 1993). De delic-

ten `corruptie', `fraude' en `schending van bevoegdheden/geheimen' moeten

in nauw verband met elkaar worden gezien. Zo wordt vaker `schending van

geheimen' aangetoond, terwijl het onderzoek werd gestart op grond van

(vermoeden van) `corruptie' (Rijksrecherche, 1993).

Bovens e.a. (1993) geven een aantal redenen voor een eventuele toename

van het lekken. Er heeft een verandering plaats gevonden in de manier van

politiek bedrijven (ontkokering, ontzuiling, verplaatsing van beslissings-

momenten naar ambtenaren)). Bovendien zou de beroepsethiek en taak-

opvatting van ambtenaren veranderd zijn (het aantal ambtenaren is toegeno-

men, zodat kans op lekken groter is, de vrijheid van meningsuiting voor

ambtenaren is verruimd, de loyaliteit en neutraliteit worden minder bena-

drukt, ambtenarij is veel meer met beleid bezig in plaats van met uitvoering,

Tabel 1: Aantal onderzoeken door rijksrecherche in twee ressorten naar schending

van het ambtsgeheim

ressort 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Den Haag - 2 2 1 5 2 - 1 4 ? ?

Amsterdam 1 3 5 5 - 3 5

Bron: Bovens e.a., 1993 (ressort Den Haag; het betreft onderzoeken bij departementen en Staten-

Generaal); persoonlijke mededeling van de rijksrecherche (ressort Amsterdam).
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er zijn tegenwoordig voorlichtingsapparaten binnen departementen).

Daarnaast zijn er aan de vraagkant factoren die het lekken bevorderen: de rol

van de media is veranderd (er is geen binding meer aan een bepaalde zuil, de

huidige media concurreren om de gunst van kijkers/lezers, waarbij primeurs

belangrijk kunnen zijn), veranderde beroepsethiek van journalisten (journa-

listen zijn minder gezagsgetrouw geworden).

Brants wijst op de groeiende discrepantie tussen ambtelijke idealen en poli-

tieke haalbaarheid/wenselijkheid: een deel van de politieke lekken is te ver-

klaren uit frustratie van ambtenaren die zagen dat hun ideeën in strijd waren

met het neo-liberale beleid van de kabinetten Van Agt en later Lubbers (ter-

wijl er meer linkse academici bij de overheid waren gaan werken) (Brants,

1991).
In de Verenigde Staten blijkt lekken overigens veel voor te komen. Uit een

onderzoek door de Kennedy School te Harvard bleek dat de helft van de

onderzochte voormalige ambtenaren met een hoge rang bij de federale over-

heid tijdens hun ambtstijd hadden gelekt. Uit een recent onderzoek door

de US Senate Committee on Intelligence bleek dat twee derde van de lekken

die vermeld werden in de pers gedurende de onderzochte tijd kwamen van

de uitvoerende diensteenheden van de regering Reagan, en dat 9% van het

Congres kwam (Grossman, 1991). Er wordt in de Verenigde Staten nu niet

meer gelekt dan vroeger. In een Harvard rapport (Impact: how the press

affects federal policymaking) komt M. Linsky, tot de conclusie dat de fre-

quentie van lekken niet veranderd is in meer dan twintig jaar. In dit onder-

zoek gaf 42% van 500 respondenten (voormalige kabinetssecretarissen, ande-

re uitvoerende dienst medewerkers e.d.) toe vertrouwelijke informatie te

lekken naar nieuwscorrespondenten (MacCloskey, 1990). Dit soort van le-

kken floreert in het speciale Amerikaanse klimaat, waarin er een geschreven

grondrecht van persvrijheid is, waarin verslaggevers opereren zonder veel

angst dat zij gedwongen zullen worden hun bron te openbaren, en waarin

ambtenaren zich achter die werkelijkheid verschuilen (Grossman, 1991).
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Ernst van lekken

De meningen over hoe ernstig lekken is verschillen nogal. Het hangt ervan af

vanuit welke positie men er naar kijkt. De overheid legt meestal de nadruk

op de veronderstelde (im)materiële voordelen die de lekker wil bereiken. De

lekker en de journalist zullen eerder de nadruk leggen op de oprechte veront-

waardiging van de lekker. Kamerleden maken zich volgens Brants vooral

kwaad over lekken, omdat zij zich gepasseerd voelen (Brants, 1991). Veel

bewindslieden en kamerleden winden zich op over het lekken door anderen,

maar gebruiken het middel zelf als dat hen goed uitkomt (B ovens e.a., 1993).

Bovens e.a. (1993) geven een aantal overwegingen die bij een discussie over

de toelaatbaarheid van politieke en ambtelijke lekken een rol kunnen spelen.

1 De rol van de betrokkenen. Niet-geautoriseerde lekken zijn vervelend voor

bewindslieden. Het betekent dat niet iedereen in de dienst loyaal is. De

lekken kunnen schadelijk zijn omdat ze de besluitvorming onder druk

zetten, en de bestuurlijke verhoudingen vertroebelen. Voor journalisten

en kamerleden zijn lekken een welkome bron van informatie. Lekken

bevordert de democratische controle en verbreedt de besluitvorming.

Maar geautoriseerde lekken zijn voor hen eigenlijk niet prettig, want er

is dan nauwelijks sprake van vrije nieuwsgaring en een open, democra-

tische discussie. Ze worden dan gebruikt als instrument voor anderen.

2 De staatsrechtelijke en politieke uitgangspunten. Vanuit orthodoxe staats-

rechtelijke en politiek-bestuurlijke doctrines gezien zijn lekken negatief:

het zijn vaak uitingen van politieke activiteiten in de ambtenarij: ze zijn

dus strijdig met de doctrine van de scheiding van politiek en bestuur en

ondermijnen de opvatting van de ministeriële verantwoordelijkheid; ze

tasten de positie van de Tweede Kamer als de plaats voor beraadslaging

aan; lekkende bewindslieden brengen de eenheid van het kabinets-

beraad in gevaar. Deze doctrines spelen echter nauwelijks meer een rol

in de huidige verhoudingen. Houdt men andere uitgangspunten voor de

moderne politiek aan, dan is lekken minder erg: bureaupolitiek is een

onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijk leven, het is een bedrijfs-

risico. Het kan zelfs een vanzelfsprekend onderdeel van het politieke

spel zijn, als men de doctrine van het strategisch monisme in de verhou-

ding tussen regering en parlement hanteert. Vanuit een perspectief van

institutioneel burgerschap, waarbij de scheiding tussen politiek en be-

stuur wordt gerelativeerd zijn ambtelijke lekken niet altijd te veroorde-
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len. Ambtenaren kunnen immers veel binnenskamers houden door veel

`vertrouwelijk' te noemen, en zo de kennisvoorsprong op controlerende

lichamen bewaren. Lekken kan dat doorbreken, zodat de controle van

de wetgevende macht op de vierde macht wordt vergemakkelijkt (denk

aan Deep Throat).

3 Het soort lek. Lekken ingegeven door eigenbelang of materieel gewin

kunnen zeer schadelijk zijn. Ook antagonistische lekken zijn schadelijk.

Anderzijds is er het klokkeluiderslek, dat in principe zelfs de werking

van de democratische rechtsstaat kan bevorderen. Beroemde lekkages

hebben direct bijgedragen aan de integriteit van de overheid. De rest

van de bureaupolitieke lekken bevindt zich daartussenin. Door klokke-

luiden te beschermen en aan te moedigen in plaats van het stilzwijgend

(in de vorm van ambtelijk lekken) of in uitzonderingsgevallen te gedo-

gen, en het met beleid en met mate toe te staan, kan men een belang-

rijke bron van informatie over corruptie, mismanagement, wanbeheer

en onbehoorlijk bestuur binnen ingewikkelde organisaties aanboren

(Bovens, 1990). In de VS is er zo'n bescherming in de Civil Service

Reform Act van 1978, aangevuld met de Whistleblower Protection Act

van 1986. De klokkeluider wordt beschermd, zowel wanneer hij iets

tracht te doen aan (ambts)misdrijven alsook wanneer hij waarschuwt

voor schending van algemeen verbindende voorschriften, voor wan-

beheer, verspilling van overheidsgelden, machtsmisbruik en acute

bedreiging van de volksgezondheid. Wellicht verdient het Amerikaanse

voorbeeld navolging; manieren hiervoor worden door Bovens (1990)

gegeven.

Belangrijk om klokkeluiden te vóórkomen is een goede interne communi-

catie: het probleem hierbij is dat enerzijds de hoeveelheid informatie naar

boven beperkt moet worden, omdat de stroom anders te groot wordt, en

anderzijds dat alle belangrijke informatie bij de leidinggevenden terecht

moet komen. Er moet openheid in de communicatie zijn. Een oplossing kan

zijn het aanstellen van een ombudsman, die luistert naar de klacht van een

werknemer, beslist of de klacht gerechtvaardigd is en een oplossing zoekt

(Stewart, 1980).

Klokkeluiden is niet altijd een juist middel: het kan door de wijze waarop

men de informatie in de openbaarheid brengt of vanwege het geringe belang
van de geconstateerde normovertreding en de relatief grote schade die uit de

openbaarmaking voortvloeit, buiten verhouding zijn. Het kan grote schade

toebrengen aan de legitieme belangen van de openbare dienst, van collega's
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of derden. Bovendien kunnen er voor het doorbreken van geheimhoudings-

plichten ook minder zuivere motieven zijn: rancune, eigenbelang, partijpoli-
tieke overwegingen (Bok, 1983; Bovens, 1990). Er zou een ethische code voor

ambtenaren kunnen zijn waarin op de een of andere manier het afwegen

tegen het algemeen belang een overweging is (Williams, 1985).

In het vorige kabinet zag men corruptie en het lekken van vertrouwelijke

informatie naar de media nadrukkelijk als een van de belangrijkste bedrei-

gingen van de integriteit van het openbaar bestuur. Het leidt tot 'machts-

bederf': het sluipend gevaar van bezoedeling van de ambtelijke en politieke

reputatie, van -aantasting van integriteit van bestuurders, van ontkenning

van de hoge waarden waarvoor de democratische rechtsstaat staat. Lekken is

een uiting van het niet zo nauw nemen met de democratische spelregels. Zo

frustreert het lekken in de vorm van het ontijdig naar buiten brengen van

nietafgeronde en volledige beleidsvoornemens het overleg met de volks-

vertegenwoordiging (Dales, 1992).

Eijsbouts meent dat de term machtsbederf wel mooi is, vanwege de associa-

tie met `spelbederf', maar dat de term te weinig onderscheid maakt. Er is

immers een verschil tussen een ambtenaar die zich laat omkopen of infor-

matie aan de pers te koop aanbiedt, en de ambtenaar die een beleidsplan

laat lekken. Het eerste is corruptie, het tweede een vorm van bestuurlijke

berekening. Eijsbouts meent dat het verschijnsel lekken te subtiel is om te

kunnen beoordelen op grond van eenvoudige rubriceringen. Lekken moet

derhalve van geval tot geval beoordeeld worden. Volgens hem heeft lekken

altijd plaatsgevonden, is het onvermijdelijk, en heeft het een speels karakter.

Het kan echter ontaarden. De minister heeft één geldige reden om lekken af

te keuren: bij een rustige en onbevangen beleidsvoorbereiding waarbij men

het algemeen belang op het oog heeft en niet het belang van de afdeling of

het departement waartoe men zelf behoort veroorzaakt lekken een sfeer van

verontschuldiging, waarin halfbakken en halfhartige voorstellen normaal

zijn, waarin geen goed denk- en oordeelswerk plaatsvindt en waarin het mis-

lukken te zeer is ingecalculeerd. Het lekken is volgens Eijsbouts te vanzelf-

sprekend geworden. De gezonde spanning tussen overheid en publiek en in
het ambtelijke circuit verdwijnt; er komt een zekere onverschilligheid, die

verkeerd is. Het is belangrijk de spanning terug te vinden (Eijsbouts, 1993).
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Conclusie

De literatuur over lekken overziend, komen we tot de conclusie dat lekken

zeer verschillende redenen kan hebben. De aard van de redenen bepaalt in

feite de ernst. Lekken kan een onderdeel van het politiek-ambtelijke spel

zijn, zoals het tegenwoordig gespeeld wordt. Er is in dat opzicht weinig aan

te doen, en dat is ook niet per se nodig. Het moet echter niet te vanzelf-

sprekend worden, want dan wordt het spel bedorven. Daarnaast kan lekken

zeer nuttig zijn als informatie naar buiten gebracht wordt met de bedoeling

de noodklok te luiden. Met name wanneer de kanalen 'naar boven' verstopt

zijn, ligt de vlucht van informatie naar buiten voor de hand. Men zal hier

iets aan kunnen doen door de interne communicatie van de organisatie te

bezien. Lekt men zuiver uit geldelijke motieven, of uit rancune, wraak en

dergelijke dan kan lekken zeer schadelijk zijn. Ook wat betreft lekken vanuit

de politie is het verschijnsel niet eenduidig. Voor zover uit de literatuur blijkt

kunnen er verschillende motieven zijn: men kan willen klokkeluiden, maar

men kan ook omgekocht zijn en daarom informatie lekken naar criminelen

of media. Er kan ook gelekt worden als een strafrechtelijk onderzoek plaats

vindt: verdachten of advocaten geven inlichtingen aan de pers om een

bepaald licht op de zaak te werpen; aangezien het de verdachte vrij staat

over zijn zaak te spreken, is het de vraag of gesproken kan worden van

'lekken'.

Al met al is lekken een moeilijk grijpbaar verschijnsel, dat niet uitgebannen

zal kunnen worden.



Deel 2

Empirische verkenning

M. Grapendaal
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De journalisten

9.1 De wegen

Als we het over lekken hebben dan gaat het om vertrouwelijke informatie,

waarvan het - qualitate qua - de bedoeling is dat het ook vertrouwelijk blijft.

Dit in tegenstelling tot het lek dat informatie in een vroegtijdig stadium naar

buiten brengt: informatie die toch wel openbaar zou worden, zij het op een

later tijdstip. Er zijn diverse wegen waarlangs vertrouwelijke informatie toch

publiekelijk bekend kan worden.

1 Iemand lekt de informatie bewust naar een journalist met de duidelijke

bedoeling dat het gepubliceerd wordt.

Een ambtenaar heeft vanuit zijn werk toegang tot vertrouwelijke

dossiers over strafzaken. Een bevriende magistraat maakt hem erop

attent dat er een dossier onder zijn beheer berust waarin melding

gemaakt wordt - met naam en toenaam - van twee bestuurders die

medewerking zouden hebben verleend aan illegale activiteiten. De

ambtenaar maakt zich hier dermate kwaad over dat hij met kopieën

van de betreffende bladzijden uit het dossier naar een journalist

stapt en zijn verhaal doet. De journalist besluit te publiceren.

Op een ministerie was een majeure beleidsverandering in voorberei-

ding. Een nota was hierover in de maak en het concept werd ter
advies aan diverse belanghebbende groeperingen ter hand gesteld.

Deze conceptnota werd op een ochtend door een journalist op zijn

deurmat gevonden; gestoken in de bekende, wat vale overheidsenve-

lop en met de naam van de concipiënt met de hand er op geschreven.

2 Iemand verspreekt zich en de journalist heeft onbedoeld een verhaal.6

Dat dit ook op de hogere (d.w.z. ministeriële) niveaus voorkomt,

blijkt uit de `Zuid-Afrika-affaire'. Een journalist wilde tijdens een

receptie met de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken een

afspraak maken voor een interview. Toen zij hun agenda's vergeleken

om tot een datum te komen, zei de minister bij een voorgestelde

6 Een variant hierop is het zogenaamde off the record Informatie geven, Iemand vertelt Iets aan

een journalist met meestal de uitdrukkelijke mededeling dat het niet voor publikatie bedoeld

is, maar soms - ietwat naïef- zonder die mededeling. De meeste journalisten respecteren dit,

maar soms kan hij de verleiding niet weerstaan en brengt toch een artikel.
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datum dat hij dan niet beschikbaar was omdat hij, samen met de

premier, in Zuid-Afrika zou zijn voor een officieel staatsbezoek. Nu

waren in die periode officiële contacten met het internationaal ge-

boycotte Zuid-Afrika uit den boze en bovendien wist zelfs de "tweede

Kamer nog niet van het voorgenomen staatsbezoek: een affaire was

geboren en het bezoek moest worden afgeblazen (ontleend aan
Bovens, 1993).

3 De journalist weet de hand te leggen op een vertrouwelijk document dat

ergens op een bureau is blijven slingeren.

Een journalist is aanwezig op een symposium. Een van de sprekers

- een ambtenaar - maakt, tijdens zijn voordracht, zonder speciale

nadruk melding van een onderzoek dat verricht is met conclusies

die van belang zijn voor het onderwerp van het symposium. De

betrokken journalist rekent dit terrein tot zijn specialiteiten en heeft

een serie hieromtrent in voorbereiding. Hij spitste dus zijn oren bij

het horen over dit onderzoek en nam zich voor het rapport te achter-

halen. Niemand kende het rapport of deed althans alsof, slechts één

contact meldt dat hij van het bestaan weet, maar 'de inhoud is ver-

trouwelijk'. Een afspraak met de chef van de betrokken ambtenaar is

snel gemaakt. Eenmaal aangekomen op het kantoor van de chef, zegt

de secretaresse dat hij juist even van zijn kamer af is, 'maar hij mag

wel even binnen wachten'. De journalist zou de journalist niet zijn

als hij niet snel in ogenschouw neemt wat er zoal op het bureau van

de chef ligt, en jawel, het vertrouwelijke rapport ligt prominent in

het zicht. Voordat de chef teruggekeerd is, heeft de journalist het

doorgelezen en een paar aantekeningen gemaakt, kopiëren vond hij

te ver gaan. De inhoud is NIEUWS!

9.2 Netwerken en snippers

Journalisten krijgen zelden een verhaal, primeur, onthulling of scoop kant en

klaar aangeleverd. Ze moeten daar wel iets voor doen, ongeacht de weg

waarlangs de informatie tot hen komt. Elke zichzelf respecterende journalist

die zich bezighoudt met het journalistieke onderzoekswerk, besteedt veel

tijd en inspanning aan het ontwikkelen en instandhouden van informatie-

netwerken. Afhankelijk van de terreinen waarop de journalist vooral werk-

zaam is, zijn dit netwerken van (gemeente- en rijks) ambtenaren, politici,

advocaten, voorlichters, politiefunctionarissen, leden van het openbaar
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ministerie; informanten, kortom, wier functie doet verwachten dat zij 'dicht

bij het vuur zitten' en 'nog wel es wat horen. Deze netwerken zijn voor de

journalist van essentieel - om niet te zeggen levensbelang bij het uitoefenen

van zijn werk. Regelmatig zet de journalist zich achter zijn bureau om een

rondje te bellen langs diverse informanten binnen een netwerk. Lang niet

altijd is daar een actuele aanleiding voor nodig, vaak gaat het initiatief uit

van de journalist.
De hele journalistiek is trouwens een kwestie van intuïtie. Van de

vraag: wat zou er nou eens kunnen spelen. Ze zeggen wel: het nieuws

ligt op straat, maar je moet intuïtief zien te weten in welke straat. [...]

het verzinnen van een vraag kan zo nieuws opleveren. (Pronk en Van

Straelen, 1994)

De tamelijk ongerichte vraag 'of er nog iets interessants te melden valt' is een

veel gebruikte opening. Meestal vangt hij bot, maar soms heeft hij beet.

Slechts zelden krijgt hij daarbij het hele verhaal te horen omdat de informant

dat ook niet kent - of niet wil kennen. Maar kennis van een snipper van het

verhaal leidt er wel toe dat hij bij verdere telefoontjes meer specifieke infor-

manten kan benaderen en ook meer specifieke vragen kan stellen. Beetje bij

beetje probeert hij zo het verhaal rond te krijgen. De laatste stap is dan om

iemand (een autoriteit of in ieder geval iemand hogerop in de hiërarchie)

te confronteren met het verhaal tot dan toe. De (veelal juiste) vooronder-

stelling is dat de autoriteit een dergelijk - uit allerlei hoeken en gaten samen-

gesteld - verhaal niet zal ontkennen als het in grote trekken op ware feiten

berust. Vaak zal hij er zelfs de laatste details aan toevoegen.

9.3 Criteria

De populaire opvatting dat het lek een anonieme beller is die geheime infor-

matie levert, zien we in praktijk slechts zelden bevestigd. De journalist en de

krant willen over het algemeen een goed, journalistiek verantwoord verhaal

dat op ware feiten berust, waarvan de bron bekend is, nieuwswaarde heeft,

en het liefst opvolging krijgt bij andere kranten; dat verhoogt het prestige

van zowel de betrokken krant als de journalist. Dit betekent dat er meer

informatie op de plank blijft liggen dan er gepubliceerd wordt.

Als het om mondelinge informatie gaat, dan publiceren de meeste kranten

pas als er sprake is van twee of drie onafhankelijke bronnen en bij voorkeur

een bevestiging van hogerop in de hiërarchie. Voorzover zakelijke informatie

voldoet aan deze criteria, bestaat er weinig twijfel over publikatie. Veelal
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gelden er andere criteria wanneer berichtgeving schade toe kan brengen aan

personen. Sommige kranten - meer in het bijzonder journalisten - hanteren

hierbij het principe van wederhoor. Zelfs indien de feiten aantoonbaar juist

zijn, dan nog kan het principe van wederhoor ertoe leiden dat niet gepubli-

ceerd wordt.

Een journalist kreeg een dossier in handen over witwasactiviteiten

van een bankier. Om onduidelijke redenen was het onderzoek stil-

gelegd, en uit frustratie hierover had iemand het dossier ter hand

gesteld van de betrokken journalist. Alvorens echter tot publikatie

over te gaan, wilde de journalist graag een bevestiging van de feiten

door de bankier. Deze ontkende categorisch iets met witwasactivitei-

ten te maken te hebben (gehad). Deze ontkenning was genoeg om

niet tot publikatie over te gaan. Volgens de journalist zou het

potentiële artikel door deze ontkenning dermate veel aan betekenis

hebben ingeboet dat er slechts 'non-informatie' restte.

Dat dit principe niet altijd wordt toegepast en daardoor meer een persoon-

lijke benadering is dan redactioneel beleid, bewijst de affaire rond het

arbeidscontract van een politiecommissaris.

Op initiatief van de burgemeester was het contract door B&W royaal

voorzien van extraatjes, bonussen en toeslagen. Dit - op zichzelf vol-

strekt legale - feit kwam aan het licht toen de betrokken (voormalige)

burgemeester goede kans leek te maken op een ministerspost in het

nieuwe kabinet. De publieke commotie die ontstond, maakte zijn

kandidatuur onmogelijk. De conclusie die getrokken werd, was dat

- gezien het moment van openbaarmaking - hier sprake moest zijn

van een gerichte actie om de burgemeester te beschadigen.7 Uit de

gegevens blijkt dat de burgemeester niet gehoord is voordat de infor-

matie openbaar werd.

Deze 'case' is voorgelegd aan de meeste journalisten waarmee gesproken is.

De vraag daarbij was of men over zou gaan tot publikatie op dat moment,

gegeven het gegronde vermoeden dat hier sprake was van een actie om een

(overigens gerespecteerd en prominent) politicus te weren uit het op handen

zijnde kabinet. Slechts één journalist zei dat hij publikatie zou uitstellen tot-

7 Overigens zegt één journalist dat dergelijke politieke complotachtige theorieën alleen bestaan

in het hoofd van mensen die gewend zijn om in dit soort termen te denken, terwijl de echte

oorzaak van publikatie precies op dat tijdstip wel eens veel trivialer zou kunnen zijn dan

menigeen denkt.
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dat hij zeker wist dat de burgemeester de ministerspost had gekregen. Alle

overige journalisten zouden geen moment met publikatie aarzelen.

'Je mag als journalist niet tussen de feiten en de lezers gaan staan'.

De fundamentele kwestie hier is natuurlijk in hoeverre persoonlijke over-

tuigingen en belangen in conflict komen met professionele belangen.

Zelfs waar het lijdend voorwerp van deze publikatie de politieke sympathie

had van de meeste journalisten, weegt in de meeste gevallen het professio-
nele belang zwaarder dan de eigen overtuiging.

Het meest verstrekkende voorbeeld in dit verband betreft de loslippigheid

van een medewerker van de Centrale Recherche en Informatiedienst (CRI)

die in een onbewaakt ogenblik aan een journalist liet weten dat de CRI

informatie had dat Van Damme en Krol8 'hoog' in de Nigerian Connection

zaten en dat ze (dus) geweten moeten hebben dat ze heroïne smokkelden.

Wetende dat Singapore verplicht de doodstraf oplegt bij schuldigbevinding

aan heroïnesmokkel, publiceerde de journalist toch deze bezwarende infor-

matie.

Over het algemeen 'weet' of 'voelt' de journalist wel welke informatie ge-

schikt is voor publikatie. Het is moeilijk om in een definitie de grenzen aan

te geven, maar meestal wordt wel herkend wanneer publikatie dubieus zou

zijn.

Een reden om categorisch te weigeren zaken te doen met een informant, is

als de lekker een financiële vergoeding wil voor zijn diensten. Een verhaal,

dat ik overigens niet bij het betrokken nieuwsblad bevestigd heb kunnen

krijgen, is dat om deze reden vele primeurs terecht zouden zijn gekomen bij

de enige krant die wel zou betalen voor informatie.

Andersom - een lek beloont de journalist voor bewezen diensten - schijnt

ook wel voor te komen. Zo maakte een journalist gewag van een vete tussen

een minister en een aantal van zijn topambtenaren die in de pers werd uit-

gevochten.

Deze minister bereed, naar mening van deze ambtenaren, een stok-

paardje en verhief dit stokpaardje tot beleid. Volgens de journalist

vonden de ambtenaren de maatregel maar niets. Dit beleid werd bij

voortduring ongezouten op de korrel genomen door steeds dezelfde

krant. Telkens als er nieuwe ontwikkelingen waren, was deze krant,

8 Beiden waren in Singapore gearresteerd op verdenking van heroïnesmokkel. Mevrouw Krol Is

vrijgesproken en de heer Van Damme is inmiddels ter dood gebracht.
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dankzij één of meer lekken op het ministerie, het eerst op de hoogte.

Op deze manier dachten de betrokken lekken de publieke opinie te

mobiliseren wat er toe moest leiden dat de maatregel zou worden

ingetrokken. Na een half jaar maakte de minister inderdaad zijn

voornemen bekend het beleid te veranderen. Om het publiek van de

juiste datum van ingang op.de hoogte te stellen en de precie-

ze consequenties ervan, werd een paginagrote advertentie opge-

maakt. De krant die actief aan het om zeep helpen van de maatregel

had meegeholpen, was de enige die de order voor de advertentie in

ontvangst mocht nemen.

Hoewel de meeste journalisten hun best deden om de beoordeling van publi-

citeitswaardigheid van informatie zo integer mogelijk voor te stellen, relati-

veert menig journalist ook de diepgang van deze beoordeling. De druk die

veel journalisten voelen om met scoops te komen, weegt zwaar. Dit gaat wel

eens ten koste van de (inhoudelijke) zorgvuldigheid. Als een andere krant

met een primeur komt, dan wordt altijd de onvermijdelijke vraag gesteld:

`Waarom hebben wij dat niet?'.

Als je als journalist de beschikking hebt over vertrouwelijke informa-

tie met primeurwaarde, dan voel je altijd een zekere druk om snel tot

publikatie over te gaan; want wie garandeert je dat je de enige jour-

nalist bent aan wie het lek de informatie heeft doen toekomen? Zo'n

(te) snelle publikatie heeft wel eens tot gevolg dat de gebruikelijke

procedures niet worden gevolgd en dat er nog allerlei rafels aan het

artikel zitten. Je mag dan wel de eerste zijn met dit onderwerp, maar

het risico dat je loopt, is dat een andere krant er dieper induikt en

met een vollediger en inhoudelijk beter verhaal kan komen; dan ben

je met je snelheid toch mooi je doel voorbij geschoten.'

Vrijwel iedereen is het erover eens dat lekken, of liever gezegd publikatie van

gelekte informatie, schadelijk is wanneer personen er in hun privé leven

door beschadigd worden of wanneer er mensenlevens door op het spel

komen te staan. Dit laatste was een bron van conflicten tussen openbaar

ministerie en politie enerzijds en de over de IRT-affaire en de gehanteerde

opsporingsmethoden publicerende journalisten anderzijds. De meningen

over wie gelijk had lopen uiteen. De journalisten vonden dat ze zorgvuldig

gehandeld hadden, door - op verzoek van de hoofdofficier van justitie - tot

tweemaal toe van publikaties over de (illegale) opsporingsmethoden af te

zien; openbaar ministerie en politie hielden vol dat de operatie - op het

moment dat er wel gepubliceerd werd - nog niet was afgelopen en dat het
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lek en de journalisten onnodig mensenlevens in gevaar hadden gebracht.

Om het lek op te sporen is de rijksrecherche ingeschakeld en een gerechtelijk
vooronderzoek gestart, dat gedelegeerd was aan de rijksrecherche.

Niettemin zijn er nauwelijks definities te geven van wanneer iets wel en

wanneer iets niet aan deze algemene regels voldoet. De meeste journalisten

spreken bij twijfels met iemand van de hoofdredactie, er wordt dan gezamen-

lijk besloten of er tot publikatie wordt overgegaan. Sommige kranten kennen

het mentorschap, dat in dit soort gevallen goede diensten bewijst.

9.4 Een symbiotische relatie

Je zou kunnen zeggen dat informanten en journalisten elkaar gebruiken om

berichten te kunnen publiceren. Beiden realiseren zich dat goed. Het is een

instrumentele relatie die ten goede komt aan beider belang - zij het dat deze

belangen inhoudelijk vaak niet overeenkomen. Aan de ene kant het belang

van de informant om bepaalde informatie, frustratie of opinie publiek te

willen maken, aan de andere kant het functionele belang en de plicht van de

journalist om een krant te vullen. Over het algemeen doet het motief van

waaruit iemand lekt er voor de journalist niet toe. Maar soms lopen de belan-

gen inhoudelijk parallel en besluiten de partijen tot een één-tweetje.

Aan een journalist wordt vertrouwelijk gemeld dat er beslag gelegd is

op een container vol grondstoffen die bedoeld zijn om XTC te ver-

vaardigen. Voor deze grondstoffen bestond indertijd nog geen ade-

quate wetgeving - althans in de ogen van zowel betrokken instanties

als de betrokken journalist. Vooralsnog werd er van politiewege geen

ruchtbaarheid aan de zaak gegeven om het onderzoek niet in gevaar

te brengen. De informant verschafte verdere informatie en de journa-

list zou aandacht besteden aan de onduidelijke wettelijke status van

de grondstoffen. Na inwinnen van informatie bij andere overheids-

instanties (die deze opvatting deelden), werd gezamenlijk besloten

om aan het feitelijke bericht over de drugvangst een opiniërend arti-

kel toe te voegen over de wenselijkheid om duidelijkheid te schep-

pen over de status van de grondstoffen opdat iedereen wist waar hij

aan toe was. Praktijkvoorbeelden over waar de heersende onduide-

lijkheid toe kon leiden werden doorgesluisd naar de journalist, die
daar dankbaar gebruik van maakte.

Een ander opzetje betreft het'driehoekje'. Een ambtenaar speelt infor-
matie door naar een kamerlid, het kamerlid lekt naar de pers, op basis van de
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publikatie stelt het kamerlid vragen aan de betrokken bewindspersoon, die

de ambtenaar vervolgens weer mag beantwoorden. De motieven hier zijn

tamelijk duidelijk: de ambtenaar vindt dat een bepaald beleidsterrein onder-

belicht is op de lopende politieke agenda en hoopt het via dit driehoekje op-

nieuw in de schijnwerpers te plaatsen. Daarvoor is het niet per se noodzake-

lijk om een kamerlid in te schakelen, maar het helpt wel als een kamerlid

zich in het openbaar committeert door er aandacht aan te besteden. Lang

niet alle journalisten lenen zich voor deze driehoekjes, maar dat het niet on-

gebruikelijk is in de parlementaire pers, werd van diverse kanten bevestigd.

Volgens parlementaire journalisten 'kunnen ook politici er wat van'. Een

voorbeeld van geruime tijd geleden, waarin lekken gebruikt wordt als middel

om politiek succes te halen.
We spreken over een periode waarin volkshuisvesting een centraal

beleidsterrein was. Politici die zich op dat terrein profileerden had-

den een goede kans het ver te schoppen in de politiek. De minister

van volkshuisvesting had een beleidsplan geconcipieerd. Naar goed

gebruik en nietsvermoedend, legde hij het plan voor aan de toen-

malige woordvoerder volkshuisvesting van zijn partij. Deze speelde

een aantal controversiële ideeën uit het plan door aan de fractie-

specialist van de PvdA. Op zijn beurt gebruikte hij het lek naar de

dagbladpers als middel om een kamerdebat te forceren. Na de

publikatie (op basis van het lek), van een deel van het plan, stelde de

PvdA'er kritische kamervragen, waarop de woordvoerder zich kon

opwerpen als grote beschermer van zijn minister om en passant de

PvdA een hak te zetten. Achteraf bleek dat hij maar een klein deel

van het beleidsplan aan de PvdA'er had gegeven.

Dergelijke constructies zetten kwaad bloed bij collega's en het is maar de

vraag of dit instant succes niet ten koste is gegaan van zijn lange termijn

belangen. De geschiedenis wijst uit dat hij het veld heeft moeten ruimen na

publikaties over zijn verleden. Geruchten over een komplot om hem ten val

te brengen waren talrijk onder de parlementaire journalisten en niet alleen

onder hen.

'Zelfs' ministers gebruiken de techniek van het lek om informatie naar bui-

ten te brengen.

Een beginnend parlementair journalist had gepubliceerd over een onder-

werp dat na aan het hart lag van een minister. Een week na verschijning van

het artikel, werd hij gebeld door de secretaresse van de minister: 'of hij inte-

resse had om eens te komen praten'. In dat gesprek werd door de minister
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vertrouwelijke informatie verschaft, waarvan hij gebruik heeft gemaakt voor

zijn allereerste primeur.

9.5 Vertrouwelijkheid

Een journalist zal in het algemeen alleen vertrouwelijke informatie publice-

ren als hij de bron ervan kent. Zoals gezegd wordt zelden gebruik gemaakt

van het anonieme lek; het risico om foute of ongecontroleerde (en oncon-

troleerbare) informatie te verspreiden wordt te groot geacht.

Zo werd een journalist gebeld door iemand die `interessante infor-

matie' had over Gladio9 en handel in Semtex (een kneedbaar explo-

sief van Tsjechische origine) waarbij prominente Nederlanders be-

trokken zouden zijn. Toen de beller weigerde zich bekend te maken

en ook niet kon of wilde aangeven waar bevestiging van dit verhaal te

krijgen was, heeft de journalist besloten om niet te publiceren.

Dergelijke waarborgen proberen de meeste kranten in te bouwen bij de

nieuwsgaring.

Voorwaarde voor publikatie is dus dat het lek zijn identiteit aan de journalist

prijs geeft. Uit de aard der zaak moet de journalist garanderen dat de identi-

teit van de bron uitsluitend bij hem bekend zal zijn. Hoewel de journalist en

de bron elkaar veelal persoonlijk kennen van eerdere en eventueel andere

gelegenheden, zit hier een spanning die alleen op basis van vertrouwen op-

gelost kan worden. Op het eerste gezicht lijkt de bron in casu het lek in een

minder comfortabele positie te zitten, hij is immers afhankelijk van de goede

intenties van de journalist die hij niet kan afdwingen. Maar die van de jour-

nalist is niet per definitie gemakkelijker. Vooral wanneer de rijksrecherche

een onderzoek opent, of als een `gedupeerde' een kort geding aanspant om

rectificatie af te dwingen, moet de journalist zijn been stijf houden en de

bron niet onthullen. Alleen als hij dat consequent volhoudt, blijft hij geloof-

waardig. Schendt de journalist het vertrouwen wel, dan zullen zijn bronnen

opdrogen en wordt hij de risee van het journalistieke métier.
Formeel heeft een journalist in het Nederlandse bestel geen verschonings-

recht.10 Bij een strafrechtelijk onderzoek of gerechtelijk vooronderzoek loopt

9 De inmiddels bijna mythische ondergrondse, slapende beweging die In actie moest komen als

Nederland In een gewapend conflict verzeild zou raken.

10 Inmiddels is er een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag waarin dit recht in bepaalde

gevallen wel erkend wordt.
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hij de kans - indien hij tijdens een formeel verhoor, dat onder ede plaats-

vindt, weigert de naam van de bron te noemen - gegijzeld te worden om hem

aldus te dwingen zijn bron prijs te geven. In de praktijk zal dit zo'n vaart niet

lopen, want de officier van justitie of rechter-commissaris, weten ook wel dat

heel schrijvend Nederland over hem heen zal vallen als hij tot gijzeling be-

sluit.11 In dit verband heeft niet lang geleden een rechter-commissaris beslo-

ten om in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek twee journalisten

bewust niet te verhoren, om niet voor de keus gesteld te worden hen al dan

niet te gijzelen. De facto heeft de journalist dus een soort verschoningsrecht

dat gebaseerd is op traditie. Er ligt een wetsvoorstel om dit ook de jure te

regelen (Wetsvoorstel, 1993). De belangrijkste wijzigingen in het Wetboek

van Strafvordering behelzen het volgende.

Art. 98a: 1. Bij een journalist worden, tenzij met zijn toestemming,

geen geschriften of andere gegevensdragers in beslag genomen die
uitsluitsel kunnen geven over de herkomst van aan hem met het oog

op openbaarmaking toevertrouwde informatie.

Art. 218a: 1. Een journalist is niet gehouden getuigenis te geven of

vragen te beantwoorden over de herkomst van aan hem met het oog

op openbaarmaking toevertrouwde informatie. 2. Het eerste lid is
niet van toepassing indien daardoor aan een zwaarwegend maat-

schappelijk belang een onevenredig grote schade zou worden toege-

bracht.

Hoewel dit op het eerste gezicht een verbetering van de positie van journa-

listen lijkt te betekenen, zijn niet alle journalisten hiervan gecharmeerd. De

belangrijkste reden is dat het formele ontbreken van het verschoningsrecht

journalisten dwingt om zorgvuldig te werk te gaan. Sommige journalisten

zien als gevaar dat minder integere collega's de grenzen uit het oog verliezen

en ongeremd allerlei oncontroleerbare onzin in de krant laten zetten. Het

voorbeeld van de Engelse `tabloids' dringt zich op. Lebesque (De Volkskrant,

1989) bracht dit voorbehoud als volgt onder woorden.

`[...], de branche zit niet te springen om een wettelijke regeling van

het verschoningsrecht. De journalistiek stelt er wel prijs op een ge-

privilegeerde behandeling te ondergaan als journalisten in gerech-

telijke procedures worden betrokken. Daar is geen wet voor nodig.

11 Sinds 1852 zijn in slechts tien zaken het verschoningsrecht aan de orde geweest. Het meest

recentelijk in 1988 toen de rechter-commissaris de gijzeling van een journalist beval. De

rechtbank maakte deze beslissing ongedaan (zie Wetsvoorstel, 1993).
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Zij rekenen op het vermogen van de rechter om dan te beslissen wat

het zwaarste weegt: de waarheidsvinding of het belang van vrije
nieuwsgaring. Als rechters wijs zijn, zullen zij terughoudend zijn en

de journalistieke regel van bronbescherming zoveel mogelijk respec-

teren'.

In de memorie van toelichting reageert de indiener van het wetsvoorstel, het

lid Jurgens, als volgt.

'Journalisten vragen [•••1 om een geprivilegeerde behandeling. Rech-

ters moeten maar uitmaken of en hoe dat voorrecht wordt verleend,

door vast te stellen wat zwaarder weegt: de gerechtelijke waarheids-

vinding of de vrije nieuwsgaring. Dat rechters zijn geroepen om in

het concrete geval recht te spreken, staat buiten kijf. Maar dat zij

zonder wettelijke basis, op grond van hun wijsheid, privileges mogen

uitdelen aan de pers, gaat een stap te ver. De wetgever behoort hier

op zijn minst algemene beginselen vast te leggen, gezien de opdracht

van art. 107 Grondwet (De wet regelt 1...] het burgerlijk en straf-

procesrecht)'.

Dat journalisten niet weglopen met een wettelijke regeling van het in de

praktijk gehonoreerde verschoningsprivilege, laat de eigen verantwoordelijk-

heid van de wetgever onverlet. Gezien het positieve advies van de Raad van

State (Wetsvoorstel, 1993) ziet het ernaar uit dat het wetsvoorstel aangeno-

men zal worden. Inmiddels is de procedure zover gevorderd dat het gereed is

voor openbare behandeling.

Een ander risico dat de journalist loopt is een kort geding wegens 'smaad': de

onrechtmatige uitlating. In dit soort zaken kan de journalist vaak alleen een

veroordeling ontlopen als hij zijn bron noemt die het verhaal kan te bevesti-

gen. De meeste kranten accepteren een veroordeling tot schadevergoeding

en betaling van de proceskosten als daarmee de identiteit van de bron be-

schermd wordt.

9.6 De functies

Oud-minister Dales van Binnenlandse zaken vond dat het lekken door amb-

tenaren van vertrouwelijke informatie naar de pers, het begin was van een

gecorrumpeerde overheid; een hellend vlak dat alleen maar tot ellende kon

leiden. Deze generaliserende veroordeling van het fenomeen laat buiten

beschouwing dat lekken wel degelijk ook een positieve functie kan hebben.
Er zijn, binnenslands en daarbuiten, vele voorbeelden bekend van onoor-
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baar (overheids)praktijken die dankzij het lek en de journalist aan het dag-

licht zijn prijsgegeven en daardoor een halt konden worden toegeroepen.

Het Watergate schandaal roept hierbij de meeste reminiscenties op. In dit

opzicht vervult de journalist een controlerende functie. De hele ABP-affaire

is voornamelijk door lekken aan het rollen gekomen en heeft uiteindelijk tot

zowel een parlementaire enquête als een strafzaak geleid. Toch zegt menig
journalist dat dit soort van nobele overwegingen niet zijn eerste zorg is.

Als ik een artikel schrijf op basis van vertrouwelijke informatie,

waarin laakbare praktijken aan de kaak worden gesteld, dan zit ik

echt niet te denken van goh, goh, wat zit ik weer fijn te controleren.

Mijn eerste zorg is dat ik de krant vol krijg en dan het liefst met

relevante verhalen, of ik daarmee iets aan de kaak stel zal me eerlijk

gezegd worst wezen'.
Een andere (parlementaire) journalist maakt zijn ambivalentie over het

fenomeen lekken op de volgende manier duidelijk (zie hiervoor ook Bovens

e.a., 1993).
'Als journalist zeg ik, hoe meer lekken hoe liever het mij is; zonder

lekken kan ik niet goed bestaan. Als oppassend burger vind ik het

verontrustend dat er zoveel informatie geheim, vertrouwelijk, geclas-
sificeerd is. Vooral als later blijkt dat er gesjoemel heeft plaatsgevon-

den. En de laatste tijd wordt er steeds meer gelekt. Dat duidt op een

toename van mechanismen die de normale, parlementaire controle

buiten spel zetten. Er wordt vaker en vaker aan besluitvorming in

achterkamertjes gedaan. Er zijn belangen in het geding van parle-

mentariërs, bewindspersonen, werkgevers, werknemers, ambtena-
ren, belangengroepen enzovoort. De journalist dreigt daardoor de

taak geheel over te nemen van mensen die wij gekozen hebben; in

zijn meest verstrekkende consequenties betekent het een onder-

mijning van de democratische rechtsorde. Hoe kun je verwachten

dat individuele burgers zich conform onze rechtsorde gedragen

terwijl onze gezagsdragers diezelfde orde regelmatig met voeten

treden? Dat is vrágen om de calculerende en cynische burger, waar

Lubbers het zo moeilijk mee had.'

'Overigens heeft de toename van lekken - of pogingen van journalis-

ten om achter de schermen te kijken - ook te maken met een grotere

complexiteit van de problemen. Het is bijna ondoenlijk voor be-

windspersonen en kamerleden om de problematiek te doorgronden.

Daar zijn hoogst gespecialiseerde ambtenaren voor nodig. Dat bete-
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kent dat het debat veelal al door de ambtenaren is gevoerd. Wat wij

zien van het zo gewenste dualisme in de politiek, namelijk beleids-

vorming als resultante van een openbaar debat tussen regering en

volksvertegenwoordiging, is niet meer dan een toneelstuk; de uit-

komst staat vast. De journalist wil graag ook de voorbereidingen op

het toneelstuk zien en kijkt daartoe achter de gordijnen of wordt

daartoe uitgenodigd.'

Het lekken van vertrouwelijke informatie kan ook de functie van uitlaatklep

hebben; een soort veiligheidsventiel. Als na diverse pogingen blijkt dat het

intern aan de orde stellen van misstanden toch niets uithaalt, dan is het

buiten hangen van de vuile was een laatste poging om zaken tot verandering

te dwingen. De betrokkene blaast hiermee publiekelijk stoom af bij het ont-

breken van de mogelijkheid om dit binnen de organisatie op een adequate

manier te doen.
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De lekken

Het vinden van lekken die bereid waren om deel te nemen aan dit onder-

zoek, was geen eenvoudige zaak. Het aantal deelnemers aan het onderzoek

uit deze categorie respondenten is dan ook beperkt. Niettemin kunnen we
er wel iets over zeggen.

De literatuurstudie die tegelijkertijd met dit onderzoek is gedaan, stelt de

motieven - variërend van lekken uit rancune tot whistleblowing- van lekkers

uitputtend aan de orde. We zullen dat op deze plek niet nogmaals uitgebreid

aan de orde stellen. Een enkele uitzondering willen we toch maken.

Een van de lekken die deelnam, onderscheidt vier motieven die hem ertoe

brengen te lekken.

'In de eerste plaats gebruik ik een journalist om gevoelige en vertrou-

welijke informatie waarover ik beschik zeker te stellen. Je zou kun-

nen zeggen dat de journalist hier een soort notarisfunctie heeft. Het

is dan niet de bedoeling dat hij daar onmiddellijk een groot voorpagi-

na verhaal van maakt; de journalisten die ik hierbij betrek, accepte-

ren dat - ik vertel het ze ook precies zoals het is - in de wetenschap

dat ik ze op een later tijdstip een primeur geef. Ten tweede lek ik

wel eens informatie om stagnering in bepaald beleid aan de kaak te

stellen, de kar los trekken. Als ik zie dat vanwege de waan van de dag

iets ten onrechte zoveel aandacht krijgt dat andere belangrijker

zaken blijven liggen, dan probeer ik op deze manier de aandacht te

verleggen. Dat betekent dat het ook wel eens nodig is om bekende

kamerleden in te schakelen, met de bedoeling hem kamervragen te

laten stellen. Ook lek ik wel eens uit woede over wanbeleid en dom-

heid. En ten slotte is geconstateerde corruptie van hoge ambtenaren

voldoende reden om onmiddellijk een bevriende journalist op de

hoogte te stellen. Er zijn maar een paar journalisten waarmee ik een

dermate goede verstandhouding heb, dat ik dit bij hen op de stoep

kan leggen, en ik moet zeggen, ik ben nooit beschaamd in het ver-

trouwen dat ik in hen stelde.'

Interessant is hier dat een motief opduikt dat we niet in de literatuur zijn

tegengekomen: 'het uitgestelde lekken': mocht er iets met de bron gebeuren

dan is de journalist geautoriseerd om de informatie naar buiten te brengen.

Het is wel daarbij wel zaak om aan mogelijke vijanden te laten weten datje

een, dergelijke constructie op poten heb gezet, anders heeft het geen enkele
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beschermende waarde. De vraag blijft natuurlijk waarom dan journalisten

uitgekozen worden om deze functie te vervullen. De hierboven aangehaalde

zegsman houdt het erop dat het uitzicht op negatieve publiciteit een betere

waarborg op bescherming biedt dan een enveloppe bij een notaris.

Lang niet altijd blijven relaties met journalisten zo goed als zij mogelijker-

wijze ooit geweest zijn. Een ambtenaar over een journalist die hem - naar

zijn mening - bedonderd heeft. Het betreft hier het zogenaamde off the

record lek: gesprekspartners lekken zonder dat dat de bedoeling is.

'Er is één journalist die er bij mij nooit meer inkomt, dat heb ik ook

aan zijn krant laten weten. Die flikte het om een informeel gesprek

tijdens een receptie de volgende dag breed uit te meten in de krant,

met 'quotes' en al. Dat vind ik geen fatsoenlijke journalistiek'.

Soms moet iemand heel veel aarzeling overwinnen alvorens tot het door-

spelen van vertrouwelijke informatie over te gaan. Dat dit niet altijd tot

vreugde leidt, bewijst het volgende.

'Eindelijk, eindelijk durfde ik een journalist op de hoogte te stellen.

De volgende dagen bladerde ik de krant koortsachtig, maar vergeefs

door op zoek naar mijn verhaal. Toen het me te lang duurde, heb ik

de journalist maar es gebeld om te horen hoe het ermee stond. Hij zij

dat hij het bij nader inzien niet interessant genoeg vond. Dat is wel

frustrerend: denk je iets bijzonders te hebben, en dan is er niemand

die er wat in ziet.'

Vaak maken journalisten de opmerking dat hans inziens veel lekken omdat

zij zich belangrijker voor willen doen dan zij (waarschijnlijk) in werkelijkheid

zijn. Zij hebben toegang tot vertrouwelijke informatie en willen graag dat

anderen dat weten. Iets van de 'glamour' en spanning die daarbij schijnen te

horen straalt op hen af. De algemene indruk is dat dit soort van lekken zich

vooral op het middenniveau van het ambtenarenkorps bevinden. Er zijn

journalisten die bijna wekelijks hetzelfde lek aan de telefoon hebben.

'Hij belt me bijna elke dag op, doodmoe word ik ervan, en als het nu

nog iets bijzonders was, maar nee hoor, de meest triviale onzin vindt

hij het waard om gepubliceerd te krijgen.'

Ten slotte is er nog het gratuite lek: het lek dat uit geen enkel belang geboren

wordt, het lek om het lek.

Molly Geertsema, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, zat

eens aan de bar van Nieuwspoort te praten met twee journalisten.

Op een gegeven moment zei Geertsema dat er afluisterapparatuur

was gevonden in de ruimte waar het kabinet pleegt te vergaderen.
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Na een kwartiertje liet een van de journalisten zich van de barkruk

glijden met de mededeling dat hij naar het toilet moest. In plaats

daarvan liep hij naar de telefoon om deze scoop door te bellen naar

zijn redactie. De bureauredacteur die het bericht in ontvangst nam,

volgde de procedure en probeerde een bevestiging te krijgen bij de

voorlichter van Binnenlandse Zaken. Deze antwoordde dat hem er

niets van bekend was, maar dat hij de minister zelf kon bellen `want

die zit toevallig toch net in Nieuwspoort: Nog geen half uur nadat

Geertsema dit nieuwtje had laten vallen, werd hij gebeld door de

bureauredacteur en kon heel Nieuwspoort horen hoe hij met luide

stem aan de redacteur vroeg waar die onzin in 's hemelsnaam van-
daan kwam. Het verhaal vertelt niet of Molly nog pogingen in het

werk heeft gesteld om erachter te komen wie van de twee journalis-

ten verantwoordelijk was.

Dit lek beleeft een zeker (boosaardig) genoegen aan het gratuite lekken.

`Ik moet toegeven dat bij mijn lekken een zeker eigenbelang komt

kijken, geen materieel belang, maar ik kan me verkneukelen als ik

me probeer voor te stellen hoe anderen reageren op het publiek wor-

den van de informatie die ik heb verstrekt. Is het verbazing, afgrij-

zen, woede, verwarring? Dat geeft een zekere voldoening. Bovendien

is het informatie die vroeg of laat toch naar buiten komt'.

De meer ervaren lekken kiezen de journalist zorgvuldig uit. De doelgroep

waarvan het lek graag wil dat ze de informatie onder ogen krijgt, is daarvoor

bepalend. De diverse kranten hebben zo ook specifieke terreinen waarop ze

regelmatig scoops brengen. NRC, De Volkskrant en Het Parool hebben een

zekere reputatie hoog te houden wat het en Justitie betreft, De Telegraaf

beweegt zich met enige nadruk op het terrein van politie en misdaad, Trouw

besteed veel aandacht aan de human interest aspecten van een zaak. Dit

neemt echter niet weg dat elke krant natuurlijk zal accepteren wat haar toe-

geworpen wordt; mits het voldoet aan de geldende criteria.
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De rijksrecherche

Lang niet alle gevallen van lekken worden onderwerp van een onderzoek

door de rijksrecherche. Pas als naar de mening van het openbaar ministerie

- en in sommige gevallen van het ministerie van Justitie - een publikatie
maatschappelijke belangen ernstig geschaad heeft, wordt overgegaan tot

een strafrechtelijk onderzoek. Veel fiducie heeft de rijksrecherche overigens

niet in haar mogelijkheden om het lek op te sporen; dat wil zeggen om een

sluitend bewijs te leveren dat stand houdt in een rechtszaak.

`Toch durf ik te stellen dat we in 90% van de zaken wel ontdekken

waar het lek heeft gezeten, [...1 maar meestal ontbreekt het harde

bewijs.' (De Volkskrant; 2 juli 1994)

Dit ligt niet zozeer aan de capaciteiten van de rijksrecherche, als wel aan de

aard van het fenomeen. Om te beginnen valt erg moeilijk vast te stellen

welke personen op de hoogte zijn geweest van de gelekte informatie. Waar

het om documenten gaat, wordt dan ook gepleit voor registratie van de pers-

onen waaronder de documenten verspreid zijn. Zelfs als er van registratie

sprake is, dan nog wordt er in de wandelgangen over gesproken en zijn in de

praktijk veel meer mensen op de hoogte van de inhoud van documenten dan

de verspreidingsgraad zou doen vermoeden.

Ten tweede zal de journalist er alles aan doen om zijn bron te beschermen.

Hoewel de opsporingsambtenaar vrijwel altijd de journalist zal horen, weet

hij ook wel dat de journalist zijn bron niet zal onthullen. Als het vuur hem

erg na aan de schenen wordt gelegd, kan de journalist bovendien volhouden

dat hij niet weet wie hem de informatie heeft doen toekomen. Soms wordt

publikatie uitgesteld als het te evident is wie de bron is. Er wordt dan ge-

wacht tot er meer mensen op de hoogte zijn.

Tenslotte wordt, zoals we hiervoor gezien hebben, slechts bij hoge uitzonde-

ring gebruik gemaakt van het ultieme middel om een journalist te dwingen

zijn bron bekend te maken: de gijzeling.

In een onderzoek naar `het schenden van het ambtsgeheim' worden over het

algemeen geen andere technieken en procedures gebruikt dan bij andere

opsporingonderzoeken. Dat betekent veel praten met mensen, snippers

informatie combineren en proberen het verhaal rond te krijgen.

`In dat opzicht lijkt het werk wat we doen erg veel op dat van een

journalist of wetenschappelijk onderzoeker, alleen kunnen wij niet

altijd bogen op een aansprekend resultaat of een aardige publikatie'.
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Toch is de rijksrecherche niet 'wanhopig' over haar werkzaamheden rond het

fenomeen lekken. Men is er van overtuigd dat de activiteiten van de rijks-

recherche een zekere preventieve waarde hebben, alleen is moeilijk vast te

stellen hoeveel potentiële lekkers afgeschrikt worden door de overweging dat

de rijksrecherche wel eens een onderzoek zou kunnen instellen.

Nog afgezien van preventie dankzij het repressieve optreden van de rijks-

recherche, is er naar de mening van de rijksrecherche een aantal meer pro-

actieve preventieve maatregelen te treffen om het lekkers minder gemakke-

lijk te maken. Het bekorten van procedures - bijvoorbeeld bij burgemeesters

benoemingen - zou de kans op lekken verkleinen. Ook het beperken van de

kring waarbinnen bepaalde gevoelige informatie verspreid wordt, behoort

tot dit soort van maatregelen.

'Zo kun je ook vaststellen dat een politie-organisatie soms onvol-

doende gecompartimenteerd is, waardoor individuele politiemensen
meer weten dan noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.' (De Volks-

krant; 2 juli 1994)
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Conclusies en aanbevelingen

Per saldo lijkt het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers - vol-

gens sommige zegslieden althans - de laatste tijd toe te nemen. Anderen

menen dat het wel meevalt en dat het gezichtsbedrog is als gevolg van een

aantal grote zaken die recentelijk nogal wat stof hebben doen opwaaien. De

parlementaire journalisten die deel hebben genomen aan dit onderzoek zijn

het er wel unaniem over eens dat in 'het Haagse' het lek meer en meer voor-

komt, zowel als politiek instrument (het geautoriseerde lek, de proefballon),

maar ook in de meer traditionele zin van het woord: het lekken van informa-

tie waarvan het de bedoeling is dat het ook geheim blijft.

Om vast te stellen of het fenomeen inderdaad in omvang is toegenomen zou

een uitgebreider en meer kwantitatief onderzoek moeten plaatsvinden. Een

analyse van een aantal jaargangen van kranten ligt dan voor de hand. Een

dergelijk onderzoek is zeker haalbaar, om een van de vragen die we ons

gesteld hebben bij aanvang van dit onderzoek te beantwoorden. Ook kan

dan vastgesteld worden welke kranten op welke terreinen vooral actief zijn.

Van de Telegraaf is dat bekend: zij beweegt zich vooral op het terrein van

politie en criminaliteitsbestrijding en krijgt ook inside information uit het

criminele circuit zelf. Zoals een advocaat het uitdrukte:

'Toen ik m'n praktijk begon werd het me al snel duidelijk dat een

abonnement op de Telegraaf onontbeerlijk is in dit werk'.

Ondanks de vastgestelde haalbaarheid, blijft de vraag natuurlijk waartoe zo'n

onderzoek zou moeten leiden. Al snel wordt dan gedacht dat een onderzoek

mogelijkheden biedt om 'er iets aan te doen. Maar wetenschap omtrent om-

vang en voorkeuren van bepaalde kranten levert wat dat betreft betrekkelijk

weinig op. Het gevaar dreigt dat een dergelijk onderzoek een gratuite onder-

neming blijkt te zijn geweest. In dit verband is vooral belangrijk welke motie-

ven ten grondslag liggen aan het lekken. Welnu, de literatuur levert daarvan

een uitputtend overzicht. Ook hiervoor is een omvangrijk empirisch onder-

zoek niet direct nodig. Gegeven de beschikbaarheid van voldoende relevante

informatie en twijfel over de meerwaarde van exacte wetenschap over de

omvang van het fenomeen lekken, lijkt een vervolgonderzoek - hoewel haal-

baar - op dit moment niet opportuun.

Samenvattend:
- Een uitgebreid - kwantificerend - onderzoek naar lekken in de pers, is

zeker haalbaar, maar lijkt niet noodzakelijk.



Hoofdstuk 12 68

- Over een algemene toename van de lekfrequentie lopen de meningen

uiteen. Wel is men het erover eens dat vooral in het deelgebied van de

parlementaire journalistiek het aantal lekken de laatste jaren flink is

toegenomen.

- Voor een inventarisatie van de motieven om vertrouwelijke informatie te

lekken wordt verwezen naar het literatuuronderzoek, dat tegelijkertijd

met onderhavig onderzoek is uitgevoerd.

Afgaande op de informatie uit dit onderzoek, is lekken zo'n ingeburgerde

manier geworden van nieuwsgaring en gebeurt het zo frequent, dat het uit-

gesloten is dat er op enige substantiële schaal `iets aan gedaan' kan worden.

Daarmee valt ook de achterliggende motivatie voor een vervolgonderzoek

goeddeels weg. Vooral de wat berustende houding van de Rijksrecherche is

veelbetekenend. Lekken worden vrijwel nooit opgespoord en bovendien

wordt slechts zeer zelden een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar het lek

(per ressort gemiddeld zo'n driemaal per jaar, inclusief het verkopen - door

politiefunctionarissen - van persoonsvertrouwelijke informatie aan bedrij-

ven die daar hun nering mee voeden).

Dat neemt niet weg dat een aantal soorten van lekken in aanmerking komt

om in dit verband met wat meer aandacht te beschouwen. Het gaat dan

vooral om de onbedoelde lekken. We moeten ons dan vooral richten op de

routes waarlangs de informatie beschikbaar komt.

Het eerste soort lek waar met enige inspanning vermindering in aantal is te

bewerkstelligen, betreft de slip of the tongue, het off the record lek, de

onschuldige mededeling die de journalist op het spoor zet.

Vaak is een dergelijk lek het gevolg van onervarenheid in omgang met de

media en vindt de lekker het even gênant als zijn superieuren. Journalisten

geven openhartig toe dat zij gesprekspartners er `in laten lopen' als ze daar

de kans toe zien; dat is het Spel zoals dat gespeeld wordt. In deze gevallen

zou een mediatraining voor groepen die regelmatig met de media in aan-

raking komen, uitkomst kunnen bieden. Dat journalisten hier niet op zitten
te wachten blijkt, uit het volgende citaat uit een interview met een journalist.

`Nee, je moet het zo houden denk ik. Het moet een spontaan proces

zijn en daar zijn geen regels voor af te spreken. Nieuws is afhankelijk

van toevallige contacten. Ik heb nog nooit m'n mooiste verhalen bij

elkaar weten te sprokkelen op voorlichtingsbijeenkomsten. Het ge-

beurt juist als je staat te tutten bij de koffieautomaat of als je op een

symposium eens met deze of gene praat. Nogmaals, ik zou het niet
allemaal willen professionaliseren door bijvoorbeeld elke officier van
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justitie een mediatraining te geven. Voor mij hoeft dat niet. Het is

juist de charme dat ze vaak met normaal praten in bijna elke valkuil

trappen die je openzet. Mijn belang is jullie belang niet.' (Pronk en

Van Straelen, 1994)

Een journalist die vindt dat mediatraining niet nodig is en besluit met de

woorden: 'mijn belang is jullie belang niet', is in dit opzicht verdacht. Dit kan

een extra reden zijn om de mogelijkheden voor een mediatraining serieus te

onderzoeken.

Een andere weg waarlangs informatie onbedoeld in de media terecht komt,

is het onzorgvuldig omgaan met documenten. Een voor de hand liggend

advies is om vertrouwelijke documenten slechts in beperkte kring te ver-

spreiden en te registreren wie een exemplaar in bezit heeft gekregen.•Dit lijkt

een open deur, maar is dat niet. Het komt zo vaak voor dat documenten in

handen komen van journalisten, dat het bijna niet anders kan dan dat de

documenten op grote schaal verspreid zijn.

Op een ministerie was een grote en ingrijpende reorganisatie in gang

gezet. Over de plannen was een contra expertise uitgevoerd door

twee organisatie-adviesbureaus. Het oordeel was op z'n zachtst

gezegd negatief. Vele ambtenaren hadden het rapport van de contra

experts binnen vier dagen na toezending aan de secretaris-generaal

compleet in hun bezit. Twee weken later werd er uitgebreid uit geci-

teerd in een dagblad. Kort daarna werd er een brief van de secretaris-

generaal het ministerie ingestuurd waar onder andere instond dat hij

het betreurde dat vertrouwelijke informatie in handen van cie pers

was gekomen.
Een tweede mogelijkheid om dit soort van lekken te verminderen, bestaat uit

het wegsluiten van documenten bij het verlaten van het kantoor. De auteur

dezes heeft het genoegen mogen smaken om enige tijd bij de RAND-Corpora-

tion te mogen werken. Deze Amerikaanse denk tank doet veel onderzoeks-

werk voor de regering op het gebied van nationale veiligheid, leger en lucht-

macht. Aan het einde van elke werkdag vinden de medewerkers een groot
bord op hun weg naar buiten, waarop te lezen staat: 'Did you secure your

classified documents and did you lock your safe?' Nu zou het te ver gaan om

voor elke ambtenaar vanaf schaal 14 een persoonlijke safe aan te schaffen,

maar een af te sluiten bureaula voldoet naar Nederlandse maatstaven ook

goed.

Hierboven werd opgemerkt dat het lekken van informatie de functie van

veiligheidsventiel kan hebben in situaties waarin de lekker binnen de organi-
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satie geen mogelijkheden ziet om op een bevredigende manier ongenoegen

aan de orde te stellen. Dit heeft vaak te maken met verstoorde verhoudingen,

wantrouwen en tegengestelde belangen. Veel journalisten merken op dat

menige organisatie er beter aan zou doen de hand in eigen boezem kan

steken dan met een beschuldigende vinger naar het lek en de journalist te

wijzen.

Organisaties die veel met geclassificeerde informatie werken, zoals politie en

openbaar ministerie, zouden in dit verband gebaat kunnen zijn met een

onafhankelijk vertrouwenspersoon of ombudsman/vrouw waar men terecht

kan met onvrede en frustratie.

Tenslotte mogen in meer algemene zin de adviezen van de rijksrecherche

niet ontbreken: beperking van verspreidingschaal van vertrouwelijke docu-

menten en het meer compartimenteren van organisaties die vaak met gevoe-

lige informatie werken.

Het is een illusie te denken dat het lekken voor eens en voor altijd een halt

kan worden toegeroepen. In vele gevallen is het zelfs de vraag of dat wense-

lijk is. De journalistiek vervult vaak de nuttige functie van controleur waar

anderen dit nalaten. Dat de vorm waarin en het moment waarop dat gebeurt

niet altijd te appreciëren valt, is iets wat goeddeels buiten de invloedssfeer

van de `benadeelden' valt.
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Leaks and leakers

An exploratory study in two parts into

leakage of confidential information to the

press

Some incidents of leakage to the press by the police in the Netherlands were

the reason to do this research on leaking to the media; there was concern

that the cause of the increasing amount of leaks was frustration on blocked

information channels in the police or lack of loyalty. For the purpose of this

research the term 'leak' is defined as: disclosure of confidential information,

by an anonymous, unauthorized source.

The research consists of two parts: a literature survey (which included inter-

national literature) and an empirical exploratory study (in the Netherlands).

For the empirical study 15 interviews were held with employees of the Rijks-

recherche (the national department of criminal investigation), journalists
and people who leaked.

The research questions were:

- What motives can be distinguished to leak confidential information to

the press?
- Does the frequency increase?

- Is an extensive, more quantifying research on the phenomenom leaking

desirable and feasible?

A first classification of leaks is in spontaneous and deliberate leaks. Sponta-

neous leaks are leaks that are not intended. In many cases they are the result

of the attentiveness and the ability to combine facts of a journalist: he

phone.s his network of informers to hear if something new has come up, and

sometimes he gets a little piece of information he can complete elsewhere.

Piece by piece he builds a story, until he has got enough to confront an

authority with it. If the story is based on the truth, this leads to admission,

and sometimes to additional details. It rarely happens that a journalist is

called by an anonymous leaker, saying he has some interesting information.

The second category, that of the deliberate,leaks, can be classified according

to the interests involved:

- personal interest of the leaker: material (money, profits which can be



Summary 72

valued in terms of money); or immaterial (flattered vanity)

- institutional interests. Leaking is done in the interest of the service or

division. Leaking is a means in the political game for power

(bureaupolitiek).

- public interests; by whistleblowing information is brought outside to

expose abuse in the organization or society.

A motive which was only found in the empirical study is to secure informa-

tion: in case something happens to the leaker, the journalist knows.

It is very difficult to get data on the frequency of leaking. From the literature

it appears that public information officers and journalists think the amount

of leaks for policy reasons or in politics (Hague leaks) increases. The

journalists in the empirical study confirm this picture, but the quantitative

information of the Rijksrecherche does not. This information, however, is not

complete and not valid and reliable (in methodological-technical sense)

Further research on this topic is not recommended: the phenomenon and

the motives are described in this research; it is possible to get a better

picture of the frequency, but is not clear what goal can be served by this

information.
Leaking is quite common, so the question is whether it can be stopped in

any substantial degree. It is also the question whether this is desirable, for

example in cases in which the leak leads a journalist to abuses. However,
there are leaks that can be prevented effectively. The means to do this can

be: mediatraining for groups of people who have to deal with the media

regularly, introduction of a code' of how to handle confidential information,

appointing a trusted representative to whom one can turn in case of
dissatisfation and frustration regarding the organization, and preventing

dissatisfation by keeping open communication channels with the manage-

ment.



Résumé

Indiscrétions et indiscrets

Etude en deux parties des fuites d'informa-

tions confidentielles vers la presse

Cette étude a été réalisée en raison de la crainte, ressentie à la suite de

quelques incidents, que le nombre croissant de 'fuites' vers la presse soit dA

à un sentiment de frustration provoqué par une mauvaise communication

entre les différents échelons ou encore à un manque de loyauté au sein de

la police nationale néerlandaise. Pour les besoins de cette étude, le terme

de 'fuite' a été défini comme 'la divulgation d'informations confidentielles

par une source anonyme non autorisée'.

L'étude comprend deux parties : une étude bibliographique (de publications

parues aussi bien aux Pays-Bas qu'à l'étranger) et une étude empirique

réalisée aux Pays-Bas et pour laquelle quinze entrevues ont eu lieu avec des

représentants de la police nationale, des journalistes et des 'indiscrete:

Les questions auxquelles l'étude devait répondre étaient les suivantes.

- Quels différents motifs de divulgation d'informations confidentielles

à la presse peuvent-ils être distingués ?

- La fréquence du phénomène augmente-t-elle ?

- Une étude approfondie du phénomène, qui permettrait de le quantifier,

est-elle souhaitable et réalisable ?

Une première distinction peut être faite entre les fuites volontaires et les

fuites involontaires. Ces dernières sont dues, dans nombre de cas, au sens

de 1'observation et à l'esprit de synthèse d'un journaliste. Celui-ci recherche

des informations par l'intermédiaire de son'réseau' d'informateurs. Il

obtient parfois un élément d'information qu'il complète auprès d'une autre

source. Petit a petit, il reconstitue alors le puzzle jusqu'à ce qu'il se dispose

de suffisamment de pièces pour approcher un représentant de la police et,

si son récit est fondé sur des informations exactes, la confrontation lui

permet souvent d'obtenir une confirmation, voire les pièces manquantes
du puzzle. Par ailleurs, il est rare qu'un 'indiscret' anonyme appelle un

journaliste et lui annonce qu'il a des informations intéressantes à lui

communiquer.

La seconde catégorie, les fuites intentionnelles, peut être divisée selon les

intérêts en jeu :
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- les intérêts personnels de l'indiscret. 11 peut s'agir d'intérêts matériels

(de l'argent ou des profits comparables) ou immatériels (satisfaction de

son amour-propre);
- les intérêts institutionnels. Les fuites ont lieu dans 1'intérêt du service ou

de la brigade. La fuite est un instrument dans la lutte politique pour Ie

pouvoir.

- l'intérêt public. Le fait'd'éventer la mèche' permet de divulguer des

informations relatives à des abus au sein de l'organisation en question

ou de la société.

Un intérêt qui n'a été constaté que dans le cadre de l'étude empirique est la

'mise à 1'abri' de l'information chez un journaliste au cas ou il arriverait

quelque chose à l'indiscret.

Il s'est avéré très difficile d'obtenir des données sur la fréquence des fuites. 11

ressort de 1'étude bibliographique que les informateurs et les journalistes

s'accordent sur le fait que le nombre de fuites 'haguenoises' augmente avec

les années. Ceci ne s'applique pas aux données quantitatives fournies par la

police nationale, mais celles-ci sont loin d'être exhaustives et ne sont pro-

bablement pas valides ni fiables sur le plan méthodique et technique.

Une étude approfondie du phénomène des fuites nest pas recommandée : la

présente étude donne une image claire du phénomène et des motifs; il serait

possible d'obtenir une meilleure idée de la fréquence des fuites, mais l'utilité

de ces données nest pas évidente.

La fréquence des fuites soulève la question de savoir si l'on peut les endiguer

de manière substantielle. L'on peut également se demander si cela est

souhaitable, comme par exemple dans le cas ou la fuite met un journaliste

sur la voie de pratiques qui n'étaient pas destinées à être exposées au grand

jour. 11 y a cependant des fuites contre lesquelles l'on peut lutter de manière

efficace. Un certain nombre de possibilités existent en la matière telles que

des cours de communication pour les groupes qui ont des contacts réguliers

avec la presse, l'introduction d'un 'code déontologique' en ce qui concerne

les informations considérées comme confidentielles, la désignation d'un

médiateur auquel Von puisse s'adresser en cas d'insatisfaction et de frustra-

tion relatives à l'organisation et, enfin, la prévention de tels sentiments en

permettant un meilleur accès auprès des supérieurs hiérarchiques.
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