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‘Voorlopige hechtenis wordt veel te makkelijk en ruimhartig toegepast. Daar
moet iets aan gedaan worden. Dat Nederland in Europa tot de koplopers behoort
bij het toepassen van de voorlopige hechtenis is een schande,’ zegt Bart Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten.
Het aantal mensen dat ten onrechte
in hechtenis is genomen, is de afgelopen
tien jaar flink gestegen. In 2001 kregen
ruim 4000 mensen een schadevergoeding van de overheid voor onterechte
hechtenis. In 2011 waren dat er bijna
10.000 (bron: CBS).
Nooitgedagt: ‘Door de huidige praktijk in Nederland wordt de jurisprudentie van het Europese Hof geweld aan gedaan.’ Volgens onder meer het arrest in
de zaak-Smirnova mag voorlopige hechtenis slechts worden toegepast indien
volstrekt noodzakelijk en mag deze niet
uitsluitend gebaseerd zijn op de aard van
het feit. ‘Nu zie je dat een verdachte vaak
op fictieve gronden in voorlopige hechtenis wordt gehouden,’ zegt Nooitgedagt.
‘Dat terwijl de verdachte in beginsel het
recht heeft zijn berechting in vrijheid af
te wachten. Ik krijg de stellige indruk
dat er te weinig wordt stilgestaan bij de
vraag wat onterechte voorlopige hechtenis voor iemand betekent. Iemand verliest zijn baan, huis, partner. De problemen stapelen zich ras op.’

Michiel Pestman in Cambodja

N

og een week en dan sluit het Rode
Khmertribunaal de deuren voor
het zomerreces. Thuis houden we uitverkoop. Mijn vrouw Kate verpatst alles
wat los en vast zit en de rest gaat in een
ouderwetse krat, per schip, terug naar
Nederland.
En ondertussen struikelt het proces
door. De voorzitter, Nil Nonn, heeft eindelijk de manier gevonden om ons in
toom te houden en pijnlijke momenten
te voorkomen. In zijn wijsheid heeft hij
onlangs namelijk beslist dat wij op zitting geen verzoeken meer mogen doen.
Als wij dat toch proberen, al is het maar
om te vragen wie de volgende getuige zal
zijn, schakelt hij onze microfoon uit. Wij
praten dan nog een tijdje door, vooral om
aan het publiek achter het glas duidelijk
te maken dat wij ons niet bij voorbaat
wensen neer te leggen bij dit muilkorven
van de verdediging.
De zitting is er alleen om getuigen te
horen. Verzoeken kunnen daarom alleen nog maar schriftelijk ingediend, zo
heeft Nil Nonn ons duidelijk gemaakt.
En dan bij voorkeur per e-mail, waarmee
de openbaarheid van de zitting definitief

ten grave is gedragen en wij tot figuranten in een stomme film zijn gedegradeerd.
Desondanks had ik een paar dagen geleden toch ineens weer de voet tussen de
deur, toen Nil Nonn even niet zat op te
letten. Voordat hij het wist en met de vinger kon ingrijpen, had ik hem gevraagd
waar toch zijn antwoord bleef op mijn
(schriftelijke) verzoek om inzicht te verschaffen in de lange lijst van publicaties
waarover hij op de officiële website van
het tribunaal zit te pochen.
Een Cambodjaanse stagiaire van ons
heeft een maand lang stad, land en wereldwijd web afgezocht, maar geen enkele pennenvrucht van Nil Nonn kunnen
vinden.
Ook rechters rommelen met hun curriculum vitae, het zijn ook maar mensen,
hoewel ik natuurlijk niet kan uitsluiten
dat het nationaal archief in Phnom Penh
stiekem een plankje heeft ingeruimd
voor onze eminente rechtsgeleerde. Wij
zullen het echter nooit weten. Vragen die
niet mogen worden opgeworpen, behoeven immers ook geen antwoord.
Het wordt tijd om te vertrekken.
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