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In de praktijk van de  verhoren in zedenzaken worden kinderen nooit op  hun verschoningsrecht 

gewezen. Het is staande jurisprudentie dat dit geen probleem is. Dit kan echter wel het geval zijn, 

vooral in zedendelicten waarin liinderen van de verdachte als getuige betrokken zijn. Het is zaak het 

studioverhoor zodanig in te richten dat daarin wel ruimte bestaat voor het kind om zinvol gebruik te 

kunnen maken van het verschoningsrecht. 

oeder doet aangifte tegen haar ex-man van seli- M sueel misbruik van hun dochtertje. Dat zou ge- 
beurd zijn tijdens de bezoeken van het dochtertje 
aan haar vader in de weekenden. Na de aangifte 
wordt het dochtertje verhoord in een speciale ver- 
hoorstudio en dat verhoor wordt op videoband opge- 
nomen. De uitgewerkte telist van de verklaring over 
haar vader komt in het dossier. Dit is een situatie die 
met grote regelmaat in Nederland voorliomt. Daarbij 
is het verschoningsrecht van het meisje niet ter 
sprake gekomen.' 

In dit artikel onderzoeken wij het verschoningsrecht 
van kinderen in dit soort zedenzaken. Daaraan zitten 
juridische aspecten en psychologische aspecten. Men 
kan gevoeglijk aannemen dat jonge kinderen - het 
gaat steeds om jeugdigen onder de twaalf jaar - niet 
bekend zijn met het verschoningsrecht. Daarop zou- 
den zij gewezen moeten worden en de rechter is dat 
ook verplicht bij een verhoor ter terechtzitting. De 
politie is dat niet, maar doet dat in de praktijk niette- 
min bij veel getuigen als het verschoningsrecht aan 
de orde is. Kinderen in de verhoorstudio worden ech- 
ter nooit op hun verschoningsrecht gewezen. 

.i, 
Het verhoor in de studio door de politie heei3 een bij- 
zondere status: het verhoor en de video-opname 
daarvan zijn bedoeld om een later verhoor door 
rechter-commissaris of rechtbank overbodig te ma- 
ken, zodat het kind niet opnieuw over mogelijk trau- 
matische gebeurtenissen lastig hoeft te worden 
ge~al len .~  Op grond daarvan zou men van de verbali- 
santen kunnen verwachten dat zij het kind'vooraf- 
gaand aan het studioverhoor op zijn verschonings- 
recht wijzen. Dan lijkt de zaak juridisch dichtgetim- 

merd, ware het niet dat dan psychologische proble- 
men worden gecreëerd. Die zien er in grote lijnen als 
volgt uit. 
Het verhoren van kinderen vergt een bijzondere ver- 
hoormethode. Niet voor niets mogen politiemensen 
slechts gebruik malien van de verhoorstudio's als zij 
de speciale cursus Horen van Minderjarigen gevolgd 
hebbea3 In een verhoor van een Iund kan men bij- 
voorbeeld veel minder dan bij een volwassene recht 
op het doel afgaan. Het verhoor is, als het goed ge- 
beurt, zodanig ingericht dat het kind zonder enige 
suggestie niet alleen vertelt dat seksueel misbruik 
plaats heeft gevonden en wat er precies is gebeurd, 
maar ook wie de dader is. Daarmee is in strijd dat 
men het verhoor begint met de formele mededeling 
dat het kind niet hoeft te verklaren als het over papa 
gaat. Men kan immers niet uitsluiten dat het kind 
wel degelijk is misbruikt, maar door iemand anders, 
zoals de nieuwe vriend van moeder. Als men dan in 
het begin van het verhoor op het verschoningsrecht 
wijst, maakt men het onmogelijk in het verhoor mo- 
gelijk daderschap van anderen dan papa te onderzoe- - 
ken. 
Het wiizen op het verschoningsrecht creëert nog een 
ander probleem. ~ e s c h u l d i ~ i n ~ e n  van seksueeÏmis- 
bruik vinden nogal eens plaats tijdens of rond een 
periode van echtscheiding van de ouders, waarbij 
kinderen in grote loyaliteitsproblemen terecht kun- 
nen komen."Enerzijds wordt dan met het wijzen op 
het verschoningsrecht het kind op het hart gedrukt 
dat het in het verhoor gaat om een keuze tussen 
mama en papa, hetgeen nogal storend kan werken in 
het delicate kinderverhoor. Anderzijds wordt dan het 
kind geleerd dat bij hem de verantwoordelijkheid 

der, ook in gevallen waarin 2. Dekens & Van der Sleen doen zijn vastgelegd in het 

* Wij danken Jan Naeyé en 1. Meestal wordt een Icind in beide ouders (nog) de (2000). Landelijl< Protocol Studiover- 

lannie van der Sleen voor de studio verhoord op ouderlijlce macht hebben. 3. Dekens &Van der Sleen horen (1 994). 

hun commentaar op een grond van uitsluitend de Dit probleem laten wij hier (1997). De eisen waaraan 4. Bullens (1 997), Arnato 

eerdere versie. toestemming van de moe- rusten. een studioverhoor moet vol- (2000) en Parlce (2004). 
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ligt dat papa misschien de gevangenis in  moet. der andere dat ook de verklaring van een getuige mee 
Dit lijlten ook de redenen waarom in de praktijk van mag werken voor het bewijs, indien deze via een pro- 
het studioverhoor het wijzen op het verschonings- ces-verbaal tot de rechter komt. In het proces-verbaal 
recht altijd achterwege blijft. Daarmee wordt tegelij- staat namelijk hetgeen de opsporingsambtenaar of 
kertijd aan het kind een belangrijk recht ontnomen, de rechter-commissaris zelf heeft waargenomen. Het 
dat diep verankerd is in de geschiedenis van het ver- bewijsmiddel is in  dit geval een schriftelijl< be- 
schoningsrecht. Wij bespreken achtereenvolgens het scheid.16 Als gevolg hiervan worden de meeste getui- 
verschoningsrecht, de praktijk in  de studio en moge- gen niet meer ter terechtzitting verhoord en wordt in 
lijke oplossingen. die gevallen zonder meer het proces-verbaal van het 

verhoor door de politie voor het bewijs gebruikt. 
Nu de politie niet verplicht is een getuige op zijn ver- 

H e t  ~ e r ~ ~ s P 0 n i n g ~ r e ~ h Q  schoningsrecht te wijzen, bestaat de kans dat een ge- 
tuige tegen zijn zin een verklaring aflegt, omdat hij 

Getuigenverklaringen zijn in vrijwel alle strafzaken de niet weet dat hij een recht op verschoning heeft. In 
belangrijkste bron van informatie voor de recl~ter.~ het geval dat de getuige later nogmaals verhoord 
Daarom is het essentieel dat een getuige ook daadwer- wordt door de zittingsrechter, zal hij wel op zijn ver- 
kelijk een verklaring aflegt over datgene wat hij weet. schoningsrecht gewezen worden. Als hij zich dan als- 
De wetgever van 1838 heeft hiertoe een wettelijke ge- nog daarop beroept, kan de verklaring die hij bij de 
tuigplicht gecreëerd voor de getuige die voor verhoor 
bij een rechter wordt ~ p g e r o e p e n . ~  Die verplichting D geldt voor iedereen;' dus oolt voor kinderen. 
Tegenover het publieke belang van de gehiigplicht 
heeft de wetgever ook andere belangen a fgew~gen ,~  
waaronder het maatschappelijlte bdang van goede 
familierelaties. Een verplichting om een verklaring af 
te leggen tegen een verwante zou deze relaties grote 
schade Itunnen toebrengen. Bovendien zou de waar- 

politie heeft afgelegd toch voor het bewijs gebruikt 
worden.17 Op grond van het beginsel van de vrije be- 
wijswaardering is de rechter immers in beginsel vrij 
in de keuze en de waardering van het bewijsmateri- 
aal dat hij wil gebruiken. 
Deze gang van zaken kan niet alleen voor volwassen 
getuigen met verschoningsrecht, maar juist voor liin- 
deren een probleem opleveren. Want is de plicht van 
de rechter die getuigen op hun verschoningsrecht te 

heidsvinding niet steeds gediend zijn met een ver- wijzen niet in het leven geroepen om degenen die 
plichting te getuigen tegen verwanten, omdat een met dat recht niet beltend zijn te beschermen? En 
getuige licht de goede verhoudingen in de familie kan men er juist bij kinderen vanuit gaan dat zij al- 
laat prevaleren boven een waarheidsgetrouwe verkla- tijd onbekend zijn met dat recht? En zijn het niet 
ring. Om deze redenen hebben nauwe verwanten juist de kinderen die in  dezen bijzondere bescher- 
van de verdachte een verschoning~recht.~ De grond- 
slag van dit recht geldt in  bijzondere mate in zeden- 
zalten waarin een verwante verdachte is, omdat 
daarin bij uitstelt het vermeende delict nauw is ver- 
weven met het gezinsleven. Er daarbij is het kind ver- 
reweg de zwaliste partij, zodat juist hem het verscho- 
ningsrecht niet onthouden zou mogen worden. 
Toch hoeft de politie i n  het opsporingsonderzoek 
bloed- en aanverwanten van de verdachten - verder 

ming behoeven? Het kind wordt in een studiover- 
hoor niet gevraagd of het een verldaring wil afleggen 
en wordt zodoende in de waan gebracht dat het een 
verltlaring iizoet afleggen, oolt als die over papa gaat. 
Spronken en Fernhout schreven daarover dat rech- 
tersfatsoen mee hoort te brengen dat een door mis- 
leiding 'verkregen verldaring van een verschonings- 
gerechtigde geen acht wordt geslagen. Daarvan zal 
sprake zijn indien de getuige aldus door het opspo- 

lcort de familieleden te noemen1° - niet te wijzen op ringsapparaat is bejegend dat bij hem of haar de ge- 
het ve~schoningsrecht.~ Zo bestaat er een merkwaar- dachte post kon vatten tot medewerlung aan de ver- 
dige discrepantie tussen een verhoor door de rechter oordeling van een naast familielid verplicht te 
en een verhoor door de politie. Die bestaat omdat zijn.'I8 
het oorspronkelijlr niet de bedoeling van de wetgever 
was dat een verldaring afgelegd tegenover de politie 
mee zou werken voor het bewijs. Het stelsel van de 
wet gaat ervan uit dat zulks alleen geldt voor verkla- 
ringen die zijn afgelegd tijdens het onderzoek ter te- 
rechtzitting.12 De getuige heeft dan zowel de plicht 
om te verschijnen, als de plicht om te  spreken. Het 
verschoningsrecht is gekoppeld aan de spreek- 
plicht.13 En dus moet de rechter de getuige op zijn 
verschoningsrecht wijzen.'* 
Door het de niiditn-arrest van de Hoge Raad is dit stel- 

, sel ondergraven.15 Daarin besliste de Hoge Raad on- 

H e t  verhoor van kinderen 

Lange tijd' ging men ervan uit dat kinderen niet in  
staat zouden zijn een valide getuigenverklaring af te 
leggen. Inmiddels is uit het vele onderzoek naar ver- 
klaringen van kinderen gebleken dat dit aanzienlijk 
genuanceerder ligt.lg Kort gezegd zijn kinderen even 
goede getuigen als volwassenen, maar zij hebben 
enige beperkingen. Ten eerste zijn zeer jonge kinde- 
ren slechter in staat om een compleet verhaal te ver- 

d 

want in de rechte lijn is een persoon van wie de ver- wordt verstaan zijn bij het onderzoek ter terecht- 

5. De Poot, Bokhorst, Van Koppen & Muller (2004). dachte afstamt (de ouder, grootouder etc.), of een zitting gedane mededeling van feiten of omstandig- 

6. Zie art. 68 jo. 197 Sv 1838. persoon die rechtstreeb van de verdachte afstamt heden, welke hij zelf waargenomen of ondervonden 

7. Een uitzondering hierop geldt voor sommige leden 

van het koninklijk huis. Zie hiervoor art. 226 Sv. 

8. Zie Verburg ( l  975). Zie ook Naeyé (2001). Van 

Mourik & Nuytinck (2002), p. 10-1 1 en Mols 

(2003). 

9. Zie art. 65 jo. 188 Sv 1838. Het verschoningsrecht 

voor bloed- en aanverwanten van de verdachte is 

thans geregeld in art. 21 7 Sv. 

(kinderen, kleinkinderen etc). Hierbij gaat het om 

juridische bloedverwantschap. Dit betekent dat ook 

het door de verdachte erkende of geadopteerde 

kind een bloedverwant van de vddachte is (art. 1 :3  
lid 1 jo. 1 :203-206 jo. 227-232 BW). Het niet 

erkende stiefkind is dat echter niet.) (3) De getuige 

die een bloedverwant van de verdachte in de zijlijn 

tot de derde graad is. (4) Aanverwant van de ver- 

heeft'. 

13. Zie art. 290 lid 3 jo. 21 7 Sv. 

14. Zie art. 290 lid 1 Sv. 

15. Zie HR 20 december 1926, N/ 1927, 85. 

16. Zie art. 344 lid l Sv. 

17. HR 27 juni 1938, N/ 1939, 60, m.nt.T., HR 11 

februari 1992, N/ 1993,221, m.nt. C. en HR 23 

november 1993, N/ 1994, 21 8. 

10. De volgende categorieën van personen vallen onder dachte in de zijlijn tot de derde graad. 18. Spronken & Fernhout (2003), p. art. 21 7-49. 

het recht van art. 21 7 Sv: (1) De getuige die 11. Zie HR 8 november 1977, N/ 1978,536 en Zie ook in die zin Taverne onder HR 27 juni 1938, 

(ex)echtgenoot of (ex)geregistreerde partner van de HA 10 januari 1984, N/ 1984,421. N/ 1938, 60. 

verdachte is. (2) De getuige die een bloedverwant 12. Art 342 lid 1 Sv definieert de getuigenverklaring dan 19. Zie hierover Rassin & Van Koppen (2002). 

van de verdachte in de rechte lijn is. (Een bloedver- ook als volgt: 'Onder verklaring van een getuige 
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tellen. Zij vertellen dus minder, maar hetgeen zij ver- 
tellen, is niet minder accuraat dan hetgeen een vol- 
wassene vertelt. Met toenemende leeftijd vertellen 
zij een completer verhaal totdat zij rond de leeftijd 
van twaalf jaar hetzelfde niveau bereiken als volwas- 
sen getuigen. Ten tweede zijn jonge kinderen slech- 
ter in staat om hun herinnering te verbaliseren, zo- 
dat zij vaker dan volwassenen iets uitbeelden in 
plaats van dat zij het vertellen. Om die reden ver- 
dient het aanbeveling om verhoren van kinderen op 
videoband op te nemen, zodat men ook kan ziel? wat 
zij vertellen. Ten derde zijn zij in sterliere mate dan 
volwassenen gevoelig voor suggestie.20 Om die reden 
vergt het verhoor van kinderen bijzondere zorg en 
een gespecialiseerde verhoorder. Ten slotte vertellen 
kinderen minder dan volwassenen het verhaal uit 
zichzelf, zodat bij hen vaker vragen gesteld moeten 
worden, die echter weer niet suggestief mogen zijn.21 
Per jaar worden meer dan 1000 verhoren van kinde- 
ren in de verhoor~tudio'~ afgenomen. In ongeveer 
90% van de gevallen gaat het om vermoedens van selt- 
suele rn isdr i j~en.~~ Hoeveel daarvan aangiftes zijn te- 
gen een familielid van l-iet slachtoffer weten wij niet. 
Het kind is vaalt de enige ooggetuige die ondervraagd 
lian worden. Men lian dan moeilijk om een verhoor 
van het kind heen. Tegelijltertijd wordt aangenomen 
dat het praten over mogelijk traumatische seksuele 
misdrijven voor het kind nogal belastend kan zijn.23 
Men streeft er in Nederland daarom naar om kinderen 
zo mogelijk slechts éénmaal te ver l~oren .~~ 
Om tegemoet te komen aan de bijzondere lienmer- 
lten en problemen van het verhoren van lunderen 
vinden die vrijwel altijd plaats in een speciaal daar- 
toe ingerichte kindervriendelijke verhoorstudio door 
een gespecialiseerde verbal i~ant .~~ Het verhoor wordt 
op video opgenomen en meestal - maar niet altijd - 
woordelijk uitgewerkt in een proces-verbaal.26 Zo- 
doende ltan men in het verdere strafproces van dit 
proces-verbaal en zo nodig van de videoband gebruik 
malten en hoeft men meestal niet opnieuw het lund 
lastig te vallen. 
De verhoorder mag dan een specialist zijn en de om- 
geving van de verhoorstudio zo bevorderlijk moge- 
lijli voor de verldaring van het lund, het studiover- 
hoor vindt niet in een vacuüm plaats. Aan de aan- 
gifte - in de regel door moeder - en het verhoor zijn 
vaalt gesprekken met anderen over het mogelijke selt- 
suele misbruik voorafgegaan. Niet zelden heeft moe- 
der in gesprekken met het lund geprobeerd haar ver- 
moeden van seksueel misbruili bevestigd te krijgen. 
Voorzover wij soms inzicht krijgen in die voorge- 
schiedenis kan bij dit soort gesprekken nogal sturend 
zijn opgetreden. Op die manier kan onjuiste en sug- 
gestieve informatie die het kind verkregen heeft deel 
gaan uitmaken van de herinnering. Dit wordt dan 
door het kind herinnerd als a ~ t h e n t i e k . ~ ~  Kinderen, 
vooral jonge kinderen, kunnen nu eenmaal gemak- 

J 

lelijker worden beïnvloed dan volwa~senen.~~ Hun 
ontvankelijkheid voor suggestieve informatie neemt 
bovendien toe naarmate de periode tussen (ver- 
meend) misdrijf en verhoor groter is.2g Een vroegtij- 
dige ondervraging is daarom eveneens van groot be- 
lang. 

H e t  versehoningsreeht in ket 
studioverheor 

Verhoren van kinderen in de verhoorstudio moeten 
dus aan nogal wat eisen voldoen. Uit een oogpunt 
van waarheidsvinding moet het kind zo vrij mogelijk 
kunnen vertellen wat het zich herinnert. Maar ooli 
moet de ontstaansgeschiedenis van de aangifte in 
kaart worden gebracht om vast te stellen of anderen 
overheersende invloed hebben gehad op de verkla- 
ring van het kind. Bij alle gerichtheid op het verkrij- 
gen van een waarheidsgetrouwe verlilaring wordt 
geen aandacht gegeven aan de rechten van liet lind. f) 
Het kind wordt geen toestemming gevraagd voor het 
verhoor, maar wel een wettelijlie vertegenwoordiger, 
meestal de moeder. Het kind wordt zelfs niet ge- 
vraagd of het bereid is een verklaring af le leggen. 
Natuurlijk zouden kinderen kunnen weigeren om 
met de ondervrager te praten, ooli zonder dat zij op 
de hoogte zijn van hun verschoningsrecht, maar 
voor jonge Iunderen is dit moeilijk, zo niet onmoge- 
lijk. Zij zijn door moeder naar de politie gebracht 
voor een verhoor en de meesten van hen zien de on- 
dervrager als iemand met veel gezag waardoor zij 
zich verplicht voelen om mee te werken aan het ver- 
hoor. Het komt zelden voor dat in die situatie een 
lund in het geheel weigert een verklaring af te leg- 
gen.30 Een weigering gebeurt meestal impliciet, door 
bijvoorbeeld persistent te melden dat het zich niets 
meer herinnert of niets meer weet.31 
Door deze gang van zalien in de verl~oorstudio heeft 
het verschoningsrecht van het kind een geringe bete- 
kenis. Dat heeft twee mogelijlte consequenties, die de 
wetgever ook al zag: het is schadelijk voor de waar- 
heidsvinding en het ltan kwalijke gevolgen hebben 
voor de familieverhoudingen. 

Uitoefening wan het  
verschoningsrecht van kisaderen 

Gezien bovenstaande is er alle reden om kinderen op 
hun verschoningsrecht te wijzen voorafgaand aan 
het verhoor in de studio. Maar dat zal, zoals gezegd, 
opnieuw de waarheidsvinding in de weg kunnen 
staan. Zou men niettemin het lind toch op zijn ver- 
schoningsrecht moeten wijzen? 
Het uitgangspunt dat het kind zélf op zijn verscho- 
ningsrecht wordt gewezen heeft een belangrijli voor- 

ambtshalve gaat vervolgen. Het kind wordt dan Koppen (2002). 

20. King & Yuille (1 987). soms als getuige gehoord en er wordt niets gedaan 28. Zie onder andere Goodman, Redlich, Qin, Ghetti, 

21. Zie onder andere Goodman & Reed (1 986). met het verschoningsrecht. In feite mag het kind de Tyda, Schaaf & Hahn (1999), Pezdek &Taylor 

22. Zie Dekens &Van der Sleen (1 997). zaak dan tot een oplossing brengen, omdat de vol- (2002) en Dalenberg, Hyland & Cuevas (2002). 

23. Cordon, Goodman & Anderson (2003) en Eisen, wassenen daartoe niet in staat zijn. 29. Oates & Shrimpton (1 991). 

Quas & Goodman (2002). 25. Als een kind buiten de verhoorstudio wordt ver- 30. lannie van der Sleen meldt ons dat zij eens een kind 

24. lannie van der Sleen meldt ons dat in toenemende 

mate kinderen ook verhoord worden in de verhoor- 

studio voor zaken rond huiselijk geweld. In die 

zaken speelt wellicht het probleem van het verscho. 

ningsrecht in nog sterkere mate. Die zaken zijn 

nogal divers. Soms wordt vermoed dat zowel moe- 

der als de kinderen zijn mishandeld, maar soms is 

door moeder slechts aangifte gedaan van mishan- 

deling van haarzelf. Het komt echter ook voor dat 

hoord, heeft dat niettemin gien gevolgen voor de 

rechtmatigheid van het verkregen bewijs. Zie 

HR 19 december 2000, N/ 2001,140. 

26. Dit proces-verbaal maakt deel uit van het strafdos- 

sier en Ikan door de zittingsrechter als bewijsmiddel 

gebruikt worden. De bandopnamen worden alleen 

in het strafdossier opgenomen als de verdachte de 

rechtmatigheid van het verhoor betwist. Zie HR 

3 maart 1998, N/ 1998,856. 

heeft trachten te verhoren dat ik het geheel niets 

zei, ook niet op vragen die niets met de zaak van 

doen hadden. 

31. Of dat een weigering inhoudt om een verklaring af 

te leggen is uiteraard niet duidelijk. Het kan ook 

betekenen dat het kind zich werkelijkniets herinnert 

en dus dat het seksueel misbruik niet heeft plaatsge- 

vonden. Ook komt het voor dat kinderen zodanig 

gaan huilen dat het verhoor moet worden afgebro- 

moeder geen aangifte wil doen en dat de politie 27. Zie Horselenberg, Merckelbach, Crombag &Van ken. 
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deel. Bij zijn beslissing om al dan niet een verklaring 
af te leggen kan het lund een afweging maken tussen 
het belang van het instandhouden van zijn familie- 
band met de verdachte en het belang dat gemoeid is 
met het afleggen van een belastende verklaring. Deze 
afweging zal onder dezelfde omstandigheden voor 
verschillende getuigen tot een andere beslissing kun- 
nen leiden. Het is immers een zeer persoonlijke afwe- 
ging van een getuige die moeilijk door een ander in 
zijn plaats gemaakt kan worden. Indien de getuige 
besluit wél een belastende verklaring af te leggen, 
moet hij zich ervan bewust zijn dat dit voor de ver- 
dachte grote nadelige gevolgen kan hebben. 
Gezien het persoonlijke karakter van de beslissing 
van een getuige om al dan niet gebruik te maken van 
zijn verschoningsrecht is l-iet een goed uitgangspunt 
dat een getuige zélf deze beslissing neemt. Aan dit 
uitgangspunt wordt recht gedaan als ook een kind 
dat als getuige optreedt zélf op zijn verschonings- 
recht wordt gewezen en beslist over het gebruik hier- 
van. Deze opvatting brengt mee dat er voor de poli- 
tie, net als voor de zittingsrechter, een plicht in de 
wet moet worden opgenomen om het kind vóór zijn 
verhoor op zijn rechtte wijzen.32 
Wil een dergelijke regeling enige zin hebben, dan 
moet aan twee voorwaarden zijn voldaan. De eerste 
voorwaarde is dat het kind het verschoningsrecht be- 
grijpt, namelijk dat het wél een verklaring mag afleg- 
gen maar dat het hiertoe niet verplicht is als de ver- 
dachte een familielid is. In de praktijk zal de verho- 
rende politieambtenaar voorafgaand het verhoor aan 
het kind moeten uitleggen dat het niet hoeft te ant- 
woorden op zijn vragen en vervolgens begint het 
verhoor waarbij aan het kind toch allerhande vragen 
worden gesteld. Niet voor alle kinderen zal dit ge- 
makkelijk te begrijpen zijn. Vooral bij zeer jonge kin- 
deren leidt dit waarschijnlijk tot veel verwarring en 
onduidelijkheid. Een dergelijke verwarring bij het 
kind moet zoveel mogelijk worden vermeden. Uitleg 
over het verschoningsrecht is daarom alleen zinvol 
als verwacht kan worden dat een kind voldoende be- 
grip heeft om de betekenis van dit recht te begrijpen. 
De tweede voorwaarde is dat het kind begrijpt welke 
belangen een rol spelen bij het al dan niet gebruik- 
maken van het recht. Dat wil zeggen dat het lund de 
consequenties moet kunnen overzien die het afleg- 
gen van een belastende verklaring kan hebben voor 
zijn relatie met de verdachte. Het behoeft geen be- 
toog dat het tegen elkaar afwegen van al deze belan- 
gen geen eenvoudige zaak is. 
Het is niet aannemelijk dat lunderen onder de twaalf 
jaar voldoen aan deze twee voorwaarden. Ameri- 
kaans onderzoek laat zien dat lunderen onder de tien 
jaar weinig kennis hebben van het recht~systeem.~~ 
Maar het verschoningsrecht vergt niet alleen derge- 
lijke kennis, maar ook de cognitieve mogelijkheden 
om de consequenties te doordenken van de eigen /D procespositie en de keuzes die daarbij kunnen wor- - 
den gemaakt. Dat betekent dat het alleen zin heeft 
om het kind op zijn verschoningsrecht te wijzen als 
vooraf duidelijk is dat het kind voldoende ontwik- 
keld is om het verschoningsrecht en de keuze tussen 
al dan niet daarvan gebruik maken, kan overzien. Er 
zijn twee mogelijke methoden om dat vast te stellen. 
De eerste methode is om ieder kind dat wordt ver- 
hoord tevoren te doen ondervragen door bijvoor- 
beeld een psycholoog. Hij beoordeelt naar aanleiding 
van zijn gesprek met het kind diens geestelijke ont- 
wikkeling en geeft een oordeel over de vraag of het 
kind in staat moet worden geacht zelf een beslissing 
te nemen over het gebruik van zijn verschonings- 
recht. Het voordeel vin deze methode is dat een kind 
met een voldoende geestelijke ontwikkeling daad- 
werkelijk een beslissing kan nemen over zijn eigen 
recht. Deze methode heeft echter ook belangrijke 

nadelen. Er moet, naast de ondervraging door de po- 
litie, nóg een gesprek met het kind plaatsvinden. Dit 
betekent een extra belasting voor het kind. Daar- 
naast zal het politieverhoor uitgesteld moeten wor- 
den tot na de ondervraging van het kind door de psy- 
choloog. Om een goede verklaring van het kind te 
verkrijgen, is een snel verhoor van het kind echter 
belangrijk. Ten slotte is het de vraag hoe een psycho- 
loog vast moet stellen of een kind in staat kan wor- 
den geacht om een goede beslissing over zijn ver- 
schoningsrecht te nemen. Daarvoor bestaan, voorzo- 
ver wij weten, geen methoden die direct bruikbaar 
zijn in de context van een st~afproces.~~ 
Een andere methode voor de bepaling van geestelijk 
ontwikkeling van een kind is het creëren van een fic- 
tie. Men stelt een leeftijd vast waarboven wordt aan- 
genomen dat een kind voldoende geestelijk ontwik- 
keld is om zelf een keuze te maken. Aangezien de 
geestelijke ontwikkeling niet bij ieder kind op de- 
zelfde manier verloopt, is het probleem van deze me- 
thode hoe er een goede leeftijdsgrens vastgesteld kan 
worden.35 
I<ortom: ooli al ligt het in de rede dat lunderen zelf 
over het uitoefenen van hun verschoningsrecht be- 
slissen, er zijn teveel factoren die daarbij in de weg 
staan: kinderen zijn zelf niet in staat een afgewogen 
beslissing te nemen en bovendien stoort het wijzen 
op het verschoningsrecht veelal te veel om daarna 
nog een goed studioverhoor af te nemen. 
Daarbij komt nog iets anders. Kinderen die niet ver- 
klaren in een verhoorstudio kunnen daarvoor ver- 
schillende redenen hebben: (1) er is niks gebeurd; (2) 
het lund heeft een loyaliteitsprobleem; (3) het ltind is 
bang door de bedreigingen die door de dader zijn ge- 
uit (zoals: 'Papa komt dan in de gevangenis' of 'Dan 
moet jij het huis uit'); en (4) het ltind is bang voor de 
politie of schaamt zich. Het verschoningsrecht is be- 
doeld voor reden (2), maar juist door reden (3) zou- 
den kinderen ook geneigd kunnen zijn zich op hun 
verschoningsrecht te beroepen. 
De enige reële mogelijkheid lijkt te zijn dat iemand 
anders namens het lund dat verschoningsrecht uit- 
oefent. Daarvoor zouden in aanmerking kunnen ko- 
men de wettelijk vertegenwoordiger van het kind, 
een rechter of een derde. 
De wettelijk vertegenwoordiger valt daarbij direct af. 
In de praktijk van seksueel misbruikzalten zal dat 
vrijwel altijd de moeder zijn en zij heeft belangen die 
in strijd zijn met het malten van een zorgvuldige af- 
weging in deze. Datzelfde geldt overigens in ver- 
sterkte mate voor de vader, omdat hij de rol heeft 
van potentiële verdachte. 
Men zou de beslissing aan een rechter - de kinder- 
rechter of de rechter-commissaris - kunnen overla- 
ten. Een oordeel door een rechter lijkt verschillende 
voordelen te hebben. Zijn positie zorgt ervoor dat 
dergelijke oordelen in onafhankelijkheid geveld kun- 
nen worden. Bovendien klebben rechters-commissa- 
rissen al ervaring met een rol bij de bescherming van 
de belangen van een andere groep getuigen, name- 
lijk die van de bedreigde getuigen. 
Ook zou gedacht kunnen worden aan de benoeming 
van een bijzondere curator die de belangen van het 
kind vertegenwoordigt. Hierbij zou de regeling van 
artikel 1:250 BW a's voorbeeld kunnen dienen. Dit 
artikel bepaalt dat de kantonrechter een bijzondere 
curator kan benoemen om de minderjarige in en bui- 
ten rechte te vertegenwoordigen indien de belangen 
van degenen die het gezag over de.minderjarige heb- 
ben strijden met de belangen van de minderjarige 
zelf. 
Als een rechter of een bijzonder curator beslist over 
de uitoefening van het verschoningsrecht heeft dat 
echter ooli een aantal nadelen. Ten eerste treedt door 
die vereiste toestemming opnieuw tijdverlies op. Dat 
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tijdverlies kan nogal groot zijn als getracht wordt het 
tweede nadeel op te heffen. Dat betreft het feit dat 
een beroep op het verschoningsrecht een hoogstper- 
soonlijk oordeel is. Als derhalve een derde namens 
het kind optreedt, lian dat niet gebeuren zonder dat 
men grondig inzicht heeft in de zaak en zonder dat 
men ten minste met het kind heeft gesproken. Dat 
zou ook een gesprek over het vermeende seksueel 
misbruik moeten inhouden, wil het oordeel van 
rechter of curator enigszins zinvol zijn. En dat bete- 
kent weer een extra storende invloed op de waar- 
heidsvinding die in het studioverhoor nog moet 
plaatsvinden. Noch de rechter, noch de curator is 
immers getraind in het verhoren van kinderen. 
Als iemand de aheging over het verschoningsrecht 
kan maken, lijkt niettemin een rechter, en vooral de 
rechter-commissaris, de enige die op een enigszins 
zinvolle manier daartoe in staat is. Nee, hij kan beter 
niet met het kind praten, maar hij kan zijn oordeel 
wel baseren op informatie die afliomstig is van de po- 
litie en een gesprek met de wettelijk vertegenwoordi- 
gers van het kind. Hij ltan 001i onderzoeken in welke 
mate er spralie is van verstoorde familieverhoudin- 
gen en welke rol de aangifte daarbij speelt. 

In de pralttijli van de verhoren van kinderen in 
Nederland worden zij nooit op hun verschonings- 
recht gewezen. Zij lcunnen dat recht dus niet uitoefe- 
nen, want lcinderen zijn daarmee niet beliend. Dat 
recht is juist in het leven geroepen voor zalcen waarin 
waarheidsvinding en het familieleven wederzijds sto- 
rend lcunnen werken. Nu lunderen ook nooit ge- 
vraagd wordt in te stemmen met een verhoor en het 
studioverhoor bedoeld is om een zelfstandige rol te 
vervullen in het strafproces, wordt bij studioverho- 
ren consequent gehandeld in strijd met de bedoeling 
van de wetgever. 
Het is staande jurisprudentie dat dit allemaal geen 
probleem is. Ook volwassenen worden niet op hun 
verschoningsrecht gewezen door de politie en als zij 
zich daarop later wel beroepen, kan zonder meer hun 
verldaring tegenover de politie als bewijs worden ge- 
bruikt. 
Wij zijn echter van oordeel dat dit wél een probleem 
is en dat dit vooral Idemt bij zedenzaken waarin kin- 
deren van de verdachte als getuige betrokken zijn. In 
die zaken is er in de regel een uiterst nauwe band tus- 
sen het gezinsleven dat de wetgever met het verscho- 
ningsrecht wilde beschermen en het misdrijf dat de 
verdachte wordt verweten. Het gaat om kinderen die 
in dit verband juist bijzondere bescherming behoe- 
ven. Bovendien lijkt in deze bij het studioverhoor 
sprake te zijn van misleiding, want het kind wordt 
niet gevraagd of het een verldaring wil afleggen en al- 
dus wordt de indruk gewekt dat het afleggen van een 
verklaring onvermijdelijk is. 
Men zou ervoor kunnen kiezen voorafgaand aan het 
studioverhoor kinderen te wijzen op hun verscho- 
ningsrecht. Slechts weinig kinderen zullen dat echter 
begrijpen en kunnen doorzien welke gevolgen dat al- 
lemaal lian hebben. Bovendien is het wijzen op het 
verschoningsrecht in strijd met de kwaliteit van het 
nogal delicate verhoor van kinderen. 
Men zou ervoor kunnen kiezen dat recht door een 
derde te laten uitoefenen. De wettelijk vertegen- 
woordigers van de kinderen komen daarvoor, door 
hun belang bij de zaak, niet in aanmerking. Maar 
ook het uitoefenen van dat recht door een derde, zo- 
als een rechter of een bijzonder curator, brengt nade- 
len met zich mee. Als die toch zou worden ingescha- 
keld, lijkt het meest in aanmerking te komen de 
rechter-commissaris. 

Vooralsnog is het verschoningsrecht van lcinderen 
een lege huls. Het is dus dringend zaak dat men het 
studioverhoor zodanig tracht in te richten dat daarin 
wel ruimte bestaat voor het kind om zinvol van zijn 
verschoningsrecht gebruik te kunnen maken.. 
Wij geven onmiddellijk toe: wij hebben de oplossing 
voor dit probleem (nog) niet kunnen vinden. Als an- 
deren dat ook niet doen, is er geen andere mogelijk- 
heid dat de huidige situatie blijft voortbestaan. Dan 
moet men gewoonweg erkennen dat het verscho- 
ningsrecht voor kinderen niet bestaat. ka 
Literatuur 
Amato, P.R. (2000). The consequences of divorce for adults 
and children. fo~ininl ofMnrringe niid tlie Fnniily, 62, 1269- 
17.87 --- . 
Bullens, R.A.R. (1997). Omgangsregelingen. In: P.J. van 
Koppen & D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (red.), I-let Iinrt 
vnii rle zonk: Psychologie ijair Iiet recht (p. 105-122). Deventer: 
Gouda Quint. 
Cordon, I.M., G.S. Goodman &S.J. Anderson. (2003). 
Children in court. In: P.J. van ICoppen & S.D. Penrod (red.), 
Ariilersnrinl verstis irzqliisitorinl jirstice: Ps)~chologicnl perspectiiies 
oii criiiiirinl jirstice s)atei7zs (p. 167-190). New York: Plenum. 
Dalenberg, C.J., 1C.Z. Hyland &C.A. Cuevas. (2002). Sources 
of fantastic elemenls in allegations of abuse by adults and 
children. In: M.L. Eisen & J.A. Quas & G.S. Goodnian (red.), 
Mei7ior)l aizd s~iggestibility i11 tke foreiisic iiiten~ieiv (p. 185-204). 
Mahwah, NJ: Erlbaum. 
Dekens, 1C.M.K. &J. van der Sleen. (1997). Het kiridnls 
getuige: tlieorie er1 praktijk ifnri Iiet verlioor. 's-Gravenliage: 
VIJGA - - .  

Dekens, 1C.M.K. &J. van der Sleen. (2000). Verhoorstudio's 
en de opleiding Horen Jonge Getuigen. Modlrs, 9 (I), 13-14 
Eisen, M.L., J.A. Quas & G.S. Goodman (red.). (2002). 
Meriiory nrid sug~esh'bilif~, iii tlie foreiisic iiitervieiv. Mahwah, 
NJ: Erlbaum. 
Goodman, GS., A.D. Redlich, J. Qin, S. Ghetti, 1C.S. Tyda, 
I.M. Schaaf & A. Hahn. (1999). Evaluating eyewitness 
testimony in adults and children. In: A.K. Hess & I.B. 
Weiner (red.), Tlie hnridbook of foreizsic psyclrolog)~ (2nd ed., 
p. 218-272). New Yorlz: Wiley. 
Goodman, G.S. & R.S. Reed. (1986). Age differences in  
eyewitness testimony. Lnw nizd H~ii7znii Belinvior, 10, 317- 
332. 
Horselenberg, R., H. Merckelbach, H.EM. Crombag & P.J. 
van ICoppen. (2002). Getuigen helpen herinneren. In: P.J. 
van ICoppen & D.J. Hessing & H. Merckelbach & H.F.M. 
Crombag (red.), Het recht vniz biiznen: Psyclzologie vnri het recht 
(p. 445-464). Deventer: IUuwer. 
Iting, M.A. &J.C. Yuille. (1987). Suggestibility and the child 
witness. In: S.J. Ceci & M.P. Toglia & D.F. Ross (red.), 
Cliildreii's eyewitizess meiizory (p. 24-35). New Yorlz: Springer. 
Mols, G.P.M.E. (2003). Gehligei? in sfrnfinkeil. Deventer: 
IUuwer. 
Mourik, M.J.A. van & A.J.M. Nuytinck. (2002). Persorzeri- eiz 
fainilierecht, h~~welijksvennogerisreclzt en erfreclit (Ze ed.). 
Deventer: Wuwer. 
Naeyé, J. (2001). Het verhoor. In: G.J.M. Corstens & D.R. 
Doorenbos & N. ICeijzer & A.M. van Woensel (red.), 
Ilriilrllioek sfrnfzakeri. Deventer: IUuwer (losbladig). 
Oates, K. &S. Shrimpton. (1991). Children's memories for 
stresshl and non-stresslül events. Medicitie, Scierlce, nnd tlie 
Lnw, 31, 4-10. 
Parke, R.D. (2004). Development in the family. Aiiirr~nl 
Review ofPsyclzolo~)i 55, 365-399. 
Pezdelc, I<. &J. Taylor. (2002). Memory for traumatic events 
in children and adults. In: M.L. Eisen & J.A. Quas & G.S. 
Goodman (red.), Menlor), nrid si~ggestibilify iii tlie forerzsic 
iiztewiew (p. 165-184). Mahwah, N]: Erlbaum. 
Poot, C.J. de, R.J. Bold~orst, P.J. van ICoppen & E.R. Muller. 
(2004). Reclierclieporfret: Over diIei7117in's iri de opsponrig. 
Alphen aan den Rijn: IUuwer. 
Rassin, E. & P.J. van ICoppen. (2002). Het verhoren van 
kinderen in zedenzaken. In: P.J. van Koppen & D J. Hessing 
& H. Merclzelbach & H.F.M. Crombag (red.), Het reclit vair 
biiiiieii: Psychologie vnri het recht (p. 507-530). Deventer: 
IUuwer. 
Spronken, T.N.B.M. & F.J. Fernhout. (2003). Artikel 217. In: 
M.S. Groenhuijsen & T.A. de Roos & A.H.J. Swart & F.G.M. 
Ikisten (red.), Melni, Wetboek vnri Strcifvorderiiig. Deventer: 
IUuwer (losbladig). 
Verburg, J.J.I. (1975). Het verscliorziiigsreclit vnii gehrigeri i11 
strnfznkeri: Eeii shidie over art. 218 Sir. Groningen: Tleenk 
Wilink (diss. Leiden). 
Warren Leubecker, A., C. Tate, I. Hinton &N. Ozbek. (1989). 
What do children know about the legal system and when 
do they know it? In: S.J. Ceci & D.R. Ross & M.P. Toglia 
(red.), Perspectiiles o11 clzildrerz's testiriioiiy (p. 158-183). New 
York: Springer. 

1 8  j u n i  2 0 0 4  a f l .  2 5  NJb 


	Papa.pdf
	2004 - Als papa de verdachte is.pdf



