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Een opname van het 
verhoor is de verbalisants 
beste vriend 

Ondel· politielllellSen bestaan veel bewaren tegen '.et fUldiomsuee' 

opnemell van ver',o'-eJ'. De::;e be:ZUlurell zij ... noeUijk te .ijme11 IJtet de 

Arunvij:,jllg auditief en a .... iovislleel registrel"en , 'au vcrhorell vau aall

ge,'ers, get:ttigen ell vea"CIachtcn.ln dit al·.ikel g"all tve voor,,' in op de 

voorderenV(lo,· de politie e .. het Operaoour ,uilli.."terie van I.et opnelltell 

vun ·verhol"ell. Betoogf' :zal tVfu"flell dat :zulke ()JJJl(ftJten fle k'L"fI'iteit van 

de verlwren en fle verf)u'i."e.ing daarvan drustisclt ::;tllk~n L'erlwgeu. 

1
11 een kleine kamer zilten drie personen bij elkaar. Een 
van hen is de verdachte, de andere twee zij n verbali
santen. Zij voeren een gesprek dat in de wandeling een 
verhoor hee t. Een van de verba lisanten stelt de vragen, 

de ander typt van het gesprek een korte samenvatting op 
een computer uil. Dat wordt het proces-verbaal dat , een
maal uitgeplint en voorzien van een aantal handtekeningen, 
in hel vervolg van de vervolging en strafzaak doorgaat voor 
de inhoud van het verhoor. Zo doen wij dal in Nederland 
met verdachten, zo doen wij dat ook met getuigen . 
Althans, dal was tot voor kort zo. De afgelopen twintig jaar 
is de roep steeds sterker geworden om verhoren op band op 
Ie nemen. Een roep die o\'e rigens niet nieuw en niet uniek 
is. AI in 1954 schreef Charles O'Hal:a over de grote voorde
len van heL opnemen van verhoren. Met de invoering van de 
Police _"d Crimina! El'idence Acl (PACE:), is hel opnemen 
van verdachtenverhoren in Engeland en Wales sinds 1985 
zelfs verplicht geworden. Nederland loopt in vergelijking 
met de ons omringende landen bij het opnemen van verho
ren eerder achter dan voor. I n Nederland moet tegenwoor-

dig slechts een beperkt aanta l verhoren worden opgenomen. 
Maar het is de bedoeling van heL Openbaar Ministerie dat in 
de toekomst alle verhoren worden opgenomen, behalve als 
de toegevoegde waarde daarvun gering is. Hoe het Open
baar Ministerie zich die regel voorstelt, is ons overigens niet 
helemaal duiqelijk. Of een opname een toegevoegde waarde 
heefL, komt "men meestal pas achteraf te weten. 
Hel entJlousiasme bij een groot aantal politiemensen voor 
het opnemen vall verhoren is niet groot. De voorstanders 
noemen al$ een belangrijk argument voor het opnemen van 
verhoren dat daarmee rechterlijke dwaIjngen kunnen 
worden voorkomen. Die komen erg weinig voor, wee t elke 
politieman, en ze worden sowieso alleen door anderen 
begaan, denkt e lke politieman. Daarnaast kost het opnemen 
tijd en energie. s toort heL bij het \'crhoor en heeft het slechts 
lot gevolg dal advocaten bij de politie irri tant over de schou
der gaan meekijken. Zo is er nog een handvol valide en 
minder valjde bezwaren van politiemensen tegen het opne
men van verhoren. 
Dil artikel gaat niet over die bezwaren. Het opnemen vun 
verhoren heeft voordelen voor de verdachte en diens advo
caat, maar het heeft nog veel grotere voordelen voor de 
politie. 

Problenlt:"u 
Goed verhoren is veel meer dan de goede vragen stellen. 
Naast de goede vragen moeten ze op het goede moment in 
hel verhoor worden ges teld, moet goed worden geluisterd 
naar de antwoorden, moel ook goed opgelet worden wat er in 
de antwoorden ontbreekt, moet op de nuances in de ant
woorden woroen gelet en ondertussen worden overdacht wat 
dit allemaal VOOf het opsporingsonder.loek zou kunnen 
betekenen. Dat is een opgave die te zwaar is voor de mees
ten van ons, behalve voorde natuurtalenten. Daarom is het 
handig om een verhoor met twee man te doen. En gelukkig 
worden veel belangrijke verhoren gedaan door twee verbali
santen. 
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Alleen is de tweede verbalisant met geheel andere dingen 
bezig dan met het verhoor. Deze is namelijk aan het typen. 
Dallypen gaal zelden snel, omdat politiemensen niet 
standaard een cursus sneltypen hebben gevolgd. HeL gaat 
om nog andere redenen langzaam. De typende verbalisant 
moet uil het besprokene een samenvatting destilleren die in 
het proces-verbaal wordt uitgetypt. Sommige verhaJisanten 
doen dal in relatieve stilte, want zij bedenken zonder over
leg hun eigen tekst. Andere verhal isanten doen hel hardop 
waarb ij zij steeds met de coUega en met de getuige overleg
gen over de formulering. Het komt ook regelmatig Voof dat 
de typende verbalisant. de get uige ver.lOekt even zijn mond 
Ie houden zodat hij zich kan concentreren op het uittypen 
en de achterstand kan inhalen. [n vrijwel alle geva llen 
vormt hel typen een stevige onderbreking van het verhoor. 
Bij deze manier van verhoren duurt he t typen vun het 
proces-verbaal langer dan het eigenlijke verhoor. 
HeL op deze manier ter plaatse opmaken van een proces
\'e l,baal heeft een waa ier aan nadelen. Een nadeel is dat het 
verhoor daardoor geen voortgaant.I gesprek meer is. Het is 
een rragmentarisch geheel geworden waarin geen spanni ng 
kan worden opgebouwd in het verhoor, en getuigen en 
voora l verdachten ruim de lijd krijgen om de volgende 
leugen te bedenken. 
Door de herrormuleringdoor de Lypende verbalisant gaal 
veel informatie verloren en wel vrijwel direct op het moment 
dat de getuige die heeft gegeven. Er wordt ook informatie 
toegevoegd. Een onderzoek da', dit probleem op krachtige 
wijze heeft gedemonstreerd, is het werk van Lamb en zijn 
collega's. Zij vergeleken video-opnamen van twinlig verho
ren met de daarvan opgemaakte processen-verbaal. Meer 
dan de heUl van de mededelingen van de getuige en een 
kW3J1 van de details die de getuige gaf waren niet opgeno
men in het proces-verbaa1. Belangrijker nog was het feil dat 
in \'eel geval len in heL proces-verbaal de vragen van de 
verhoorder als antwoord van de getuige waren opgevoerd. 
De Keijser en zijn collega's vonden ook in Nederland daL 
dezelfde verhoren soms Lot dramatisch uiteenlopende 
processen-verbaal kunnen leiden, 
Door de manier waarop de verbalisant het proces-verbaal 
rormuleert. kan overigens ook nog eens informatie worden 
weggegeven aan de getuige en dat kan op zijn beurt heL 
vervolg van het verhoor beïl1\l loeden. 
Het op deze manier verbaliseren zorgt ervoor dat de tweede 
verbalisant helemaal niet in sLaat is de belangrijkste taak 
uit te voeren: letten op zijn collega en op de getuige, De 
tweede verbalisant moet e igenlijk alleen maar kijken en 
luis teren. Hij moet luisteren naar zijn collega en hem, 
bijvoorbeeld tijdens een pauze. wijzen op vragen die hij is 
vergeten te stellen of misschien nog eens op een wat andere 
manier moel stellen. Hij moel kijken naar de getuige en 
letten op de antwoorden en de daaropvolgende vragen . De 
tweede verbalisant heeft als belangrijkste taak heL aanne
men \'8n cen helikopterblik op het verhoor. Zijn obsen.·aties 
kunnen bijvoorbeeld de aanleid ing vormen om met de 
getu ige nog een onderwerp opnieuw te doorlopen. 
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De gebruikelijke manier van werken nodigt uit tot het 
stellen van vragen in plaats van de getuige vooral zelf te 
laten vertellen. [n menig opzicht is hel zelf laten vertellen 
door een getuige, in elk geval in het begin van een verhoor, 
de te prefereren strategie. omdat daardoor de kans kleiner 
wordt dat de getu ige zich door de vraags tellingen laat 
beïnvloeden in zijn antwoorden. 
Kort samengevat zijn in veel verhoren beide verbalisanten 
vooral met zichzelf bezig. De \1erhorende verbalisanl met 
het bedenken van zijn vragen en de typende verbalisant met 
het formuleren van het proces-verbaal. Daardoor kan 
waardevolle informatie verloren gaan. Opnamen van verho
ren kunnen deze problemen helpen \'oOl·komen. 

IdeaJe opnamf' w' l'hoor 
Het opnemen van een verhoor heert al leen zin als die 
opname ook bruikbaar is en zorgvuldig wordt bewaard. De 
opnamen die wij zien van kinderverhoren zijn over het 
algemeen dik in orde. Die verhoren worden gedaan in een 
kindvriendelijke \'erhoorstudio waaraan een regiekamer is 
verbonden. [n die regiekamer zit iemand met verstand van 
zaken aan de knoppen en die zorgt ervoor dal het geluid 
meestal te verstaan is en de getuige en verhoorder goed in 
beeld blijven. 
Met alle a ndere opnamen van verhoren is in de regel wel 
een probleem, al zijn ze meeslal niel zo erg a ls met het 
ve rhoor van de verdachLe van de Schiphol brand. De ver
dachte A I J. werd ervan verdacht dal hij de brand had 
\'eroorzaakt die een vleugel van het detentiecomplex op 
Schiphol in de nacht van 26 op 27 oktober 2005 in vlammen 
zette . Bij de brand kwamen elf mensen om het leven. AI J. 
was bij de brand zelf ook ernstig gewond geraakt. Zodra hij 
uiL coma kwam, werd hij verhoord. Van dat belangrijke 
eerste verhoor zijn geen opnamen bewaard gebleven. Van de 
daarop volgende verhoren zijn wel opnamen beschikbaar, 
maar die zijn weer ongeschikt om te beluisteren. Het zijn 
audio-opnamen waarbij de microfoon Ie dicht ~ij de verbali
santen is necrgezel. De stem van de ondervragende verbaJi
sant is steeds duidelijk en vooral lu id Ie horen op de voor
grond. Ook is goed te horen hoe er getypL werd door 
vermoedelij k een andere verbalisan t, want de microfoon 
stond niet ver van het toetsenbord. \'(Tal e r werd gezegd door 
de verdach te en door de tolk verdween hierdoor tot een 
gemurmel op de achtergrond. Soms kan zelfs niet worden 
onderscheiden or er nu Nederlands werd gesproken of 
Arabisch. 
Met andere opnamen van verhoren is er een grote diversiteit 
aan problemen. Banden worden gewisseld midden in een 
cruciale passage van de bekentenis, de gel uidsopname 
wordt overheerst door een luid in het Engels uitgesproken 
tijdcodering of lypende verbalisant, de camera is statisch 
neergezet en al na enkele minuten gaat de getuige verzitten 
en zit hij \'e rder buiten beeld of de beeldkwaliteit wordt zo 
ingesteld dat het beeld niet meer bru ikbaar is, maar wel 
veel verhoor op één dvd past, Dergelijke problemen maken 
de opnamen soms geheel zinloos en onbru ikbaar. Hel is een 
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probleem dat nog voortduUJ1. Onlangs moest een van ons 
verhoren beoordelen die in een speciale verhoorkamer 
waren gehouden. Met liefst drie camera's was het ve rhoor 
opgenomen: één camera gericht op de verdachte, een op 
beide verbalisanten en één came ra gaf een totaaloverzicht. 
Da l is een prima opste ll ing voor de camera's. Het geluid was 
echter erbarmelijk, maar gelukkig was het besprokene nog 
nel met moeite te volgen met een hoge kwali te it koptele
foon. 
De ideale opname van een ve rhoor heeft dat soorl. proble
men all emaal niet. De ideale opname heeft in elk geval een 
kraakhelder geluid. Daarnaast is het de vraag of ook hel 
beeld moet worden opgenomen. Dal heeft zin, maar alleen 
in de gevallen dat het beeld ook iets toevoegt. Aan geluid 
zonder beeld heb je wat, aan beeld zonder geluid veel 
minde r. Het opnemen van beeld omdat dun kan worden 
beoordeeld of de verdachte liegt, heeft geen zin. We kunne n 
he lemaal niet aan iemand zien of hij liegt. Het opnemen 
van beeld heeft wel zin bij verdachten en getuigen die niet 
zo verbaal zijn ingesteld en de neiging hebben om iets uit te 
beelden of aan te wijzen in p laats van het te ve rt.ellen. 
Daarom worden ook verhoren van kinderen op beeld opge
nomen en zou dat in elk geval eveneens moete n gebeuren 
bij geestelijk gehandicapten en andere zwakkere getuigen 
en verdach t.en. \Vel moet daarbij worden opgepas t voor wat 
men noemt de camerastandpunt-bias. Als beelden van 
all een de getuige of de verdachte worden opgenomen, leidt 
dat tot een andere beoordeling van uitgevoerde druk dan 
wanneer ér ook beelden van de verhoorders zijn gemaa kt. 
Daarom is het ook van belang een 'driesta ndpuntenopname' 
te maken van een verhoor, al is het maar om de non- verbale 
communicatie - de opgetrokken wenkbrauw na een ant
woord, een dreigende blik of suggestieve handbewegingen 
van de verba lisanten in bee ld te brengen. 

CI'oolSlc vool-deel 
Het grootste voordeel van opnamen is daL de verbalisanten 
zic h kunnen richten op hel u itvoeren van een goed verhoor. 
De typen de verbalisant kan beter luisteren en de moe ilijke 
klus van de ondervragende verbalisant ondersteunen. Zo'n 
verhoor levert ook nog eens een enorme tijdwins t op. Het 
verhoor zelf duurt ten minste de helft korter. :"la aAoop kan 
aan de hand van de opnamen het proces-verbaa l worden 
gemaakt door één van de ve rLalisanten. Dat levert een 
additioneel voordeel op: men ziet of hoort bij hel verbaal 
make n het verhoor voor de tweede keer. Bij een tweede keer 
vaUen soms dingen op die dat de eerste keer niet deden. E n 
soms zijn dat belangrij ke details. Ook a ls hel verhoor voor 
hel make n van het proces-verbaal achteraf nogmaals wordt 
doorlope n, levert dal tijdwinst op. Eventueel kan erze1fs 
voor worden gekozen om nog tijdens de verhoren een typist, 
een verbalisant is immers een erg dure typist, in de regie ka
mer Ie zeile n. Deze kan dan het gehe le verhoor live uittypen 
- met de huidige stand van technieken kan hij de li ve
opname op pauze zetten aJ s het te sne l gaal - en daardoor 
kan nog direct na het verhoor het proces-verbaa l worden 
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ondertekend. Dit levert meteen een oplossing voor één van 
de meest gehoorde redenen waarom er tijdens verhoren 
meteen een proces-verbaal wordt opgemaakt: hoe kom je 
anders achteraf aan een handte kening van de verhoorde? 

Een paal' ander"(' \'oor4lden 
Er kunnen allerlei goede redenen zij n om een getuige nog 
eens ter terechtzitting te verhoren nadat hij al door de 
politie is verhoord. Een van die redenen is dal de ge tuige 
dan kan worden geconfronteerd met tegenstrijdigheden met 
verklaringen van anderen. Dat laat OJweriet dat de verkla
ring bij de politie, vaak afgelegd snel na het misdrijf, in 
beginsel veel authentieker is dan een verkl aring maanden 
of jaren later. Opnamen van een verhoor bieden de moge
lijkheid om s leeds opnieuw terug te gaan naar dat eerste 
verhoor. 
Bij verdachten leveli het opnemen hel gro te voordeel op dal 
het voor hen vee l minder zin heeft om zich er achteraf op Ie 
beroepen dal zij door de politie onder druk zijn gezet of 
anderszins onjuist zijn bejegend tijdens het verhoor. Een 
opname kan eenvoud ig hel tegendeel bewijzen. Sinds 
verdachtenverhore n s tandaard worden opgenomen in 
Engeland en Wales, wordt later door verdachten zelden 
meer beweerd dat zij onder druk zijn gezet. Bovendien 
voorkomt het tijdrovende en geldverslindende procedures 
van het verhoren van verbalisanten ter terechtzitting of bij 
de rechter-commissaris als de kwaliteit van verhoren wordt 
betwist. 
De verplichting tot het opnemen van de verhoren in Enge
land en Wales heeft er ook loe ge leid dat de gemiddelde 
kwaliteit van de verhoren drastisch is toegenomen. Dal is 
een direct effec t geweest, omdat verbalisanten weten dat 
anderen mee kunnen kijken. Dat is ook een indirect effect 
geweest, omdat opnamen van goede en van slechte verhoren 
kunnen worden gebruikt als leermiddel. 
Niet alleen neemt de kwa lite it van he l verhoor toe door 
opnamen, ook de kwal ite it van de opgemaakte processen
verbaal gaat omhoog. Bovendien ka n de inhoud van de 
processen-verbaal vergeleken worden met de inhoud van de 
opnamen en wordt het door externen, bij voorbeeld rechters 
of deskundigen, mogelijk de kwaliteit van beide producten 
te beoordelen. 
Een inventari satie door Sulli van en collega's bij meer dan 
zeshonderd A merikaanse verhoorders I iet zien dat er naast 
de hiervoor opgesomde voordelen nog meer voordelen 
beslaan. Zo wordt er door het makell van opnamen meer en 
sneUer bekend door verdachten, word t het maken van 
opnamen als een preventiemiddeltegen overschrijding van 
het pressieverbod ervare n en maken opnamen het mogelijk 
live gecoacht te worden vanuit de regiekamer. 
KOIi en goed, opnamen van verhoren zijn de ve rbalisants 
beste vrie nd. « 

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op 
www.websitevoordepolitie.nl. 




