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Schaliegas
Kathleen Van Brempt hield een
pleidooi om Vlaanderen schalie
gasvrij te houden (DS 18 novem
ber). Het artikel was medeonder
tekend door enkele professoren en
prominenten uit de milieuwereld.
Het beeld dat werd opgehangen, is
er een van schaliegasontginning
dat onder andere aardbevingen en
ontploffingen van waterputten en
huizen zou veroorzaken. Dit
doemdenken slaat nergens op: de
frackingtechniek wordt al meer
dan vijftig jaar wereldwijd, zonder
nadelige gevolgen voor de omge
ving, toegepast in de olie en gas
productie. De kracht van water
pompen is te beperkt om ook maar
een van de vernoemde fenomenen
te doen ontstaan. Het moet trou
wens gezegd dat de vloeistoffen
die in de diepe aardlagen worden
gepompt na enkele dagen afgebro
ken worden in milieuvriendelijke
en onschadelijke elementen.
Merkwaardiger is nog dat deze
doemdenkers de oplossing gaan
zoeken in de geothermie of het be
nutten van warme vloeistoffen uit
de diepe ondergrond. Om geother
mieputten van 1.500 meter tot
5.000 meter te boren zullen, om
wille van de veiligheid, dezelfde
boormethodes gebruikt worden,
met inbegrip van dezelfde boor
vloeistoffen (chemicaliën) als in
schaliegasputten. Om het debiet
en het rendement van de geother
mieputten drastisch te verhogen
zullen dezelfde frackingmetho
des in overweging genomen wor
den. Het grote verschil zal zijn dat
schaliegasboringen alleen uitge
voerd zullen worden als ze winst
gevend zijn, terwijl de belasting
betaler grotendeels zal moeten
opdraaien voor de kosten van geo
thermieputten en installaties.
Het is bovendien twijfelachtig dat
in Vlaanderen uniforme lagen van
voldoende grootte aanwezig zijn
voor zowel de uitbating van scha
liegas als voor geothermie. De
wetgever heeft de taak om via re
glementen, de winning van beide
grondstoffen (natuurgas en warm
grondwater) op een veilige en ren
dabele manier mogelijk of onmo
gelijk te maken. Deze materie mag
niet aan doemdenkers worden
overgelaten en zeker niet aan
mensen die zonder kennis van za
ken onjuiste informatie versprei
den.
Joël Follet, mijningenieur en
natuurgids (Vlezenbeek)
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HOGE RAAD MOET ZICH AFVRAGEN OF AUDIT JUISTE METHODE WAS

‘Je hebt twee soorten: zij die in het
openbaar een donatie doen en zij die
in het openbaar verklaren dat zij dat
liever in stilte doen.’

De controleur verdient
zelf een controle

NRCcolumnist JAN KUITENBROUWER onderscheidt twee soorten
Bekende Nederlanders (op Twitter).

Als de Hoge Raad voor de Justitie echt wil wat ze zegt te willen, namelijk de werking van het Antwerpse
gerecht verbeteren, dan had ze allicht beter geen audit doorgevoerd. Dat één persoon zonder verdediging
aan de schandpaal genageld wordt, zal de onderlinge samenwerking niet ten goede komen, schrijft
HUGO LAMON.

TOM NAEGELS

EEN MAAT
VOOR NIETS
De audit heeft ook
niet geleid heeft
tot groter
wederzijds begrip,
want het
voortijdig lek
komt allicht uit
de groep van
personen die aan
de audit hebben
meegewerkt

HUGO LAMON
Wie? Advocaat. Gewe
zen lid van de Hoge
Raad voor Justitie.
Wat? Als het echt een
probleem van evalutie
of tucht is, dan is de
Hoge Raad niet eens bevoegd

Het zou rommelen bij de Ant
werpse rechtbank van eerste aan
leg. Een vertrouwelijk ontwerp
van een door de Hoge Raad voor
de Justitie opgesteld auditrapport
werd naar de pers gelekt (DS 19
november). De reacties waren
voorspelbaar: het zou een zwarte
dag zijn voor justitie en het ver
trouwen van de burger zou weer
zijn aangetast. Al even voorspel
baar was de reactie van politici,
die uitleg zouden vragen aan de
minister van Justitie (die daar
voor overigens niet bevoegd is).
En intussen liet de Hoge Raad
voor de Justitie zelf weten het lek
te betreuren.
De Hoge Raad houdt extern toe
zicht op de werking van justitie.
Iedere burger kan er een klacht in
dienen en als die gegrond wordt
verklaard, geeft dat een morele ge
noegdoening aan de klager, zon
der enige garantie dat er ook ver
der iets mee gebeurt. Als de Hoge
Raad een ‘bijzonder onderzoek’
voert (zoals ze onder meer deed in
de Fortiszaak en de zaakRonald
Janssen), wordt nagegaan of justi
tie in een bepaalde situatie heeft
gefaald. Dat geeft dan aanleiding

Het justitiepaleis in Antwerpen, waar de rechtbank van eerste aanleg gehuisvest is. © Christophe Ketels/ig

tot aanbevelingen aan het parle
ment, die ook vaak dode letter blij
ven.
Het uitgelekte ontwerprapport
over de werking van de Antwerpse
rechtbank van eerste aanleg past
echter in een audit. Daarmee ana
lyseert de Hoge Raad de werkings
processen, om te komen tot in
overleg met de betrokkenen uitge
stippelde plannen om het intern
functioneren te verbeteren. Daar
bij mogen geen individuele fouten
worden onderzocht. Auditrappor
ten zijn binnen justitie eerder een
zeldzaamheid. Ze worden in de
luwte gemaakt, om op die manier

justitie van binnenuit te moderni
seren.
Merkwaardig

Keren we nu terug naar Antwer
pen. De media citeren het voorver
slag als volgt: ‘De meeste leden
van de rechtbank hebben een
groot probleem met de manier
waarop de voorzitter communi
ceert. Zijn stijl lijkt eerder conflic
ten in de hand te werken dan die
op te lossen’. Het is merkwaardig
dat in een audit, die de volledige
processen van een organisatie in
kaart zou moeten brengen, zo op
één persoon gefocust zou worden.

Dat wijst erop dat de onderzoe
kers van de Hoge Raad blijkbaar
vinden dat de betrokkene niet het
juiste profiel heeft voor de taak
die hij vervult. De onderzoeks
commissie bekritiseert daarmee
de benoemingscommissie van die
zelfde Hoge Raad, want het is die
laatste die een voorzitter voor
draagt voor een benoeming.
Wat er uit het voortijdig (ontwerp
van) auditrapport is gelekt, geeft
de indruk dat er individuele ver
antwoordelijkheden worden ge
legd, terwijl dat nooit de bedoe
ling kan zijn van een audit – die is
daar trouwens geen geschikt in

strument voor. In dat geval is er
een evaluatieof tuchtprobleem en
daarvoor is ( jammer genoeg vol
gens sommigen) de Hoge Raad
niet bevoegd. Nu wordt iemand –
toch al minstens in de media – aan
de schandpaal genageld zonder
dat die zich behoorlijk heeft kun
nen verweren. Dat de Hoge Raad
dat mogelijk heeft gemaakt, is te
betreuren. De audit heeft ook niet
geleid heeft tot groter wederzijds
begrip tussen de betrokkenen,
want het voortijdig lek komt al
licht uit de groep van personen die
aan de audit hebben meegewerkt
Daarmee lijkt de zaak alleen maar

te escaleren, terwijl door het voor
tijdig uitlekken de eventuele dis
functies niet kunnen worden aan
gepakt. Daarmee zou de Hoge
Raad precies het omgekeerde be
reiken van wat ze beoogt.
De onafhankelijkheid van de rech
terlijke macht staat niet langer ge
lijk met onverantwoordelijkheid.
De rechters hebben moeten aan
vaarden dat ze extern worden ge
controleerd. Dat legt een bijzon
dere verantwoordelijkheid bij de
Hoge Raad voor de Justitie. Maar
ook de controleur moet een evalu
atie van de eigen werking kunnen
verdragen. In de Antwerpse zaak
stelt zich dan ook de vraag of de
gehanteerde methode (audit) de
meest geschikte formule was. Ver
der kunnen vraagtekens worden
geplaatst bij de communicatie van
de Hoge Raad zelf, zeker als er een
onderzoek wordt gevoerd naar de
wijze waarop anderen communi
ceren.

KORT&BONDIG
Hallo, minister Turtelboom?
De audit van de Hoge Raad voor
de Justitie zou de rechtbank van
eerste aanleg in Antwerpen een
slecht rapport geven (DS 19 no
vember). Aanleiding voor de
doorlichting zou een conflict zijn
tussen de Antwerpse onderzoeks
rechters en de voorzitter van de
rechtbank, Jacques Mahieu.
Volgens de audit zouden de overi
ge magistraten en het griffieper
soneel van oordeel zijn dat de
voorzitter zijn job niet naar beho
ren doet. Zij vinden dat de com

municatiestijl van Mahieu ‘eerder
conflicten in de hand werkt dan
ze op te lossen’.
De minister van Justitie weigerde
commentaar omdat het verslag
‘een ontwerp’ betreft. Zij wil het
definitief rapport afwachten en
de aanbevelingen pas dan in over
weging nemen. Jammer, want de
Hoge Raad voor de Justitie stelt
dat de rechtspleging hinder zou
kunnen ondervinden van de in
terne conflicten en formuleert nu
al mogelijke oplossingen. Waarop

wacht de minister dan?
Bovendien is het zeer de vraag of
de minister überhaupt iets met de
aanbevelingen wil doen, zelfs als
ze ‘definitief ’ zouden zijn. In een
niet zo ver verleden kaartte de ju
rist en ontslagnemend voorzitter
van de Hoge Raad, Paul Van
Orshoven, al aan dat de minister
van Justitie de adviezen niet in re
kening neemt.
Neem nu de audits die de Raad
deed in het Brussels hof van be
roep in de jaren 2004, 2006, 2008

Zal de minister
audits blijven
bestellen en de
adviezen die
hierop volgen in
de wind slaan?
en 2009: niks is er gebeurd met de
nochtans waardevolle aanbeve
lingen ter verbetering van de wer
king.

Integendeel, in juni van dit jaar
raakte bekend dat het hof van be
roep in Brussel een man die de
staatskas voor meer dan een mil
joen euro had opgelicht, geen cel
straf of boete heeft opgelegd. Het
hof achtte de man wel schuldig,
maar heeft hem geen straf gege
ven door een gebrek aan mensen
en middelen. Het heeft vijf jaar
geduurd om het proces in beroep
te behandelen. Volgens het hof is
dat geen redelijke termijn.
Wat is de reactie van minister
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Turtelboom? Zij vraagt dat de
Hoge Raad voor de Justitie een
onderzoek zou voeren om zo een
zicht te krijgen op ‘hoe de hoven
van beroep werken, en hoe ze
zich organiseren en dossiers af
gehandeld krijgen’. Intussen
worden de goede rechtsbedeling
en het imago van Justitie weer
bedreigd door de conflictsituatie
in Antwerpen. Zal de minister
audits blijven bestellen en de ad
viezen die hierop volgen in de
wind blijven slaan? Of gaat zij

eindelijk werk maken van een
krachtdadig en efficiënt beleid?
Wat baten kaars en bril als de uil
niet zien wil? En intussen blijft
de rechtzoekende helaas in de
kou staan.

Kristien
Van Vaerenbergh
Kamerlid (NVA),
voorzitter kamer
commissie Justitie

Om slachtoffers van misdrijven beter te
begeleiden in hun contacten met de media,
was een woordvoerder voor slachtoffers
een uitstekend idee geweest, schrijft
TOM NAEGELS. Maar helaas, het zal bij
een idee blijven.
Bon. Er komt dus geen woordvoerder voor slachtof
fers. En ik had er nog zo enthousiast over geschre
ven, in mijn ombudscolumn op 10 juli van dit jaar.
Een dag voordien was toen het rapport Pers en
slachtoffers voorgesteld door Ingrid Lieten (SP.A),
Vlaams minister van Media, en Jo Vandeurzen
(CD&V), Vlaams minister van Welzijn. Op basis van
die studie van de KU Leuven en de Universiteit Ant
werpen, die 1.389 nieuwsberichten over slachtof
fers analyseerden in de zes Vlaamse kranten en de
journaals van VTM en VRT, werden zestien aanbe
velingen gedaan om de druk van de mediaaan
dacht op slachtoffers te verminderen. Waaronder
deze: een woordvoerder aanstellen. De bedoeling
was dat de hoofdredacteurs, die allen waren uitge
nodigd op de voorstelling, het rapport mee naar
hun redacties zouden nemen ‘en dit najaar met con
crete suggesties komen die de relaties tussen beide
ten goede’ komen, zo stelt het persbericht. ‘Vandaag
is een begin, geen eindpunt.’
Behalve dat het dan toch een eindpunt werd.
Enig rondbellen leert me dat geen enkele hoofdre
dacteur van een Vlaamse krant tot dusver een uit
nodiging heeft gekregen voor het ‘verdere overleg’,
dat ‘dit najaar’ zou moeten plaatsvinden. Er is ook
geen enkele redactie die zich het rapport voldoende
‘ter harte’ genomen heeft om met ‘concrete sugges
ties’ te komen. (Ik heb me geïnformeerd bij hoofd
redacteurs van De Standaard, Het Nieuwsblad, Het
Laatste Nieuws en De Morgen, alsook bij het kabi
netLieten.) Bij het kabinet is te horen dat er voorlo
pig geen opvolging staat gepland, al wil men niet
gezegd hebben dat het project ten grave is gedra
gen. Mogelijk zullen er nog initiatieven genomen
worden via de Raad voor de Journalistiek.
Milly Dowler

Maar de sense of urgency in de sector is erg laag.
Dat komt omdat de resultaten van het rapport on
voldoende erg zijn. Mocht nu uit de studie zijn ge
bleken dat grote percentages van de slachtoffers die
in de media zijn gekomen, verhalen vertelden over
journalisten die zich onder hun bed hadden ver
stopt, of fotografen die plotseling uit de kist van de
overledene sprongen, ja, dan was er wellicht het be
sef ontstaan dat het zo niet langer kon. Zoals de
Britse pers en politiek Milly Dowler nodig hadden,
het vermoorde meisje van wie de gsm was gehackt
door journalisten van News of the World. En zelfs
daar is het moeilijk om de aanbevelingen van het
Levesononderzoek in de praktijk te brengen. Pas
twee weken geleden, op 31 oktober, werd het Royal
Charter ondertekend, dat uitgevers verplicht om lid
te zijn van een raad voor de journalistiek. Het verzet
bij de kranten is bitter, de mogelijkheid bestaat dat
men zal boycotten. De algemene teneur van de com
mentaren luidt: ‘Na driehonderd jaar persvrijheid
komt de journalistiek weer onder controle van de
Soeverein.’
En dat was na een schandaal van een onwaarschijn
lijke omvang. In deze studie staan conclusies als:

‘De aanbevelingen in de Code worden doorgaans
vrij goed gevolgd in de berichtgeving over slachtof
fers. De media beschermen in veel gevallen de ano
nimiteit van slachtoffers en overdrijven niet node
loos wat sensatie betreft. Natuurlijk kan het altijd
beter.’ Goh ja, denk je dan, alles kan altijd beter.
Tijdens de grote steekvlammen van mediakritiek,
zoals na de busramp van Sierre, wekken critici – die
ook maar mensen zijn, en dus veralgemenen vanuit
het individuele geval – de indruk dat de gewraakte
berichtgeving symptomatisch is voor een rot sys
teem. Uit deze studie leid ik af dat het eerder om
extreme uitschuivers gaat, die te maken hebben
met de uitzonderlijke omvang van de ramp.
‘U maakt het alleen maar erger’

Ik vind het wel jammer dat er helemaal niets zal
gebeuren. Het opiniestuk van de vader van Corneel,
die door Kim De Gelder werd vermoord, maakte op
mij een grote indruk. ‘U maakt het alleen maar er
ger’, heette dat (DS 21 maart 2012). Dat vertelde
schrijnende anekdotes over opdringerige journalis
ten, die de verwerking van het verlies bemoeilijk
ten. Zelf vind ik dat niemand die zoiets afschuwe
lijks meemaakt, die bijkomende stress hoeft te er

Niemand die zoiets afschu
welijks als een moord op een
naaste meemaakt, hoeft de
bijkomende stress
van al te opdringerige
journalisten te ervaren

varen. Zelfs al is het eerder uitzonderlijk – er be
staan ook slachtoffers die geen moeite hebben met
de mediaaandacht, of blij zijn dat er een mooi eer
betoon in de krant verschijnt. Daarom vond ik die
woordvoerder het beste idee van de zestien aanbe
velingen uit het rapport: mij leek het een eenvoudi
ge manier om hen die niet gecontacteerd willen
worden, te garanderen dat dat ook niet gebeurt, ter
wijl de anderen nog altijd kunnen praten met wie
ze maar willen.
Maar uit de gesprekken met de hoofdredacteurs
blijkt een algemeen wantrouwen tegenover woord
voerders. Ze worden gezien als ‘afstoppers’, die een
journalist vooral moeten beletten zijn werk te doen.
Zeker als die contactpersoon uit de sociale sector
komt (in mijn vorige stuk suggereerde ik, met het
rapport, dat iemand van Slachtofferhulp de rol op
zich kon nemen), waar vaak erg negatieve, cliché
matige attitudes leven tegenover de pers.
Het enige wat concreet zal veranderen, is dat de
termijn waarbinnen men klacht kan indienen bij de
Raad voor de Journalistiek, verdubbelt. Eerst was
het een maand, nu zijn het er twee.
Een maat voor niets, dus.

De ombudsman houdt de redactie van De Standaard we
kelijks een spiegel voor. Opmerkingen over journalistiek in
De Standaard kan u melden via ombudsman@stan
daard.be en via www.standaard.be/ombudsman, waar u
ook links vindt naar zijn Facebook en Twitterpagina
(@OmbudsDS)

