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Tegenwoordig mag de volledige opname van een verhoor op een 

rechtszitting worden getoond. Dat gebeurt echter nog steeds niet erg 

vaak. De vraag is of dat terecht is: een geschreven pv is immers altijd een 

samenvatting van het volledige verhoor. Is die samenvatting niet te 

onvolledig en te selectief? Krijgt men wel een juist beeld van een verhoor 

als men alleen het pv bestudeert? Neerslag van een onderzoek en 

adviezen aan justitie en recherche.

Al geruime tijd, en zeker sinds het in werking tre-
den in 2010 van de Aanwijzing auditief en audio-
visueel registreren van verhoren van aangevers, 
getuigen en verdachten (Aanwijzing AVR), worden 

veel verdachtenverhoren integraal opgenomen. Tijdens of 
na het verhoor maken de verhoorders ook een geschreven 
proces-verbaal (pv) op. De beschikbaarheid van een volle-
dige audio- of video-opname van het gehele verhoor is 
bedoeld om het voor deelnemers aan het strafproces, in het 
bijzonder voor de rechter, mogelijk te maken de gang van 
zaken tijdens het verhoor zo nodig nader te onderzoeken. 
Als het pv onduidelijk is, of als een der procespartijen stelt 
dat het pv het verhoor niet dekt, kan dat immers worden 
gecontroleerd door de band af te luisteren of te bekijken. 
Daarmee, en dat is natuurlijk ook de bedoeling van het 
maken van opnamen, is het mogelijk na te gaan of het pv wel 
voldoende en correct weergeeft wat er is gebeurd tijdens een 
verhoor.

Dat is vooral van belang als de verdediging betwist dat de 
verdachte werkelijk heeft gezegd wat er in het verbaal staat, 
of ermee bedoeld heeft wat het verbaal suggereert. Daar-
naast is zo’n opname nuttig als gesteld wordt dat de verhoor-
ders ongeoorloofde druk op de verdachte hebben uitgeoe-
fend. Opnamen maken het voor de rechter mogelijk zulke 
beweringen zelf te toetsen. Opnamen maken het ook moge-
lijk non-verbaal gedrag uit de eerste hand waar te nemen.

Toch wordt in de praktijk maar weinig gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid om voor of tijdens rechtszittingen opna-
men geheel of gedeeltelijk af te spelen, ofschoon toch bekend 
is dat pv’s veelal een nogal beperkte samenvatting van een 
volledig verhoor geven (Malsch et al., 2010). Dat zo zelden 
bandopnames worden gebruikt is misschien wel begrijpelijk, 
gezien het feit dat verhoren, zeker in zwaardere zaken, erg 
lang plegen te duren, wat natuurlijk nogal bezwaarlijk is voor 
een soepel verlopende strafzitting. En inderdaad gaat de 
‘Aanwijzing’ er vanuit dat het pv het belangrijkste middel 
blijft bij de behandeling van de zaak ter zitting, en niet de 
opname. Aan de andere kant is het natuurlijk juist een reden 
om te denken dat een kort verbaal mogelijk veel mist van wat 
er op een band te zien of te horen zou zijn. 

Onderzoek
Drie jaar geleden werd in het Tijdschrift voor de Politie 
verslag gedaan van wat rechercheurs zelf vonden van hoe zij 
omgaan met het wel en niet opnemen van details in een pv 
(Malsch et al., 2012). In het huidige artikel gaan we in op de 
verschillen tussen pv’s en bandopnamen door feitelijk te 
vergelijken wat er op band staat en wat er in het bijbeho-
rende pv terecht is gekomen. Dit werd onderzocht aan de 
hand van enkele tientallen verhoren.

Het huidige artikel is een korte versie van een deel van 
een groter onderzoek, gefinancierd door Politie en Weten-
schap, waarvan het gedetailleerde verslag onlangs als boek 
is verschenen (Malsch et al., 2015a), waarin uitgebreider 
wordt ingegaan op het hier behandelde onderwerp van 
verschillen tussen pv’s en bandopnamen, en ook nog andere 
onderwerpen worden behandeld (literatuur studie; enquête 
onder rechercheurs, rechters, officieren en advocaten; een 
experiment met betrekking tot de verschillende interpreta-
ties van geluid, beeld en geschreven tekst). Over de straf-
vorderlijke status van het verschil tussen verhoor en pv 
zoals blijkend uit dit volledige onderzoek, publiceerden wij 
eerder een beschouwing in het Nederlands Juristenblad 
(Malsch et al., 2015b). Hier concentreren we ons nu op de 
verschillen die tussen een bandopname en een erbij beho-
rend pv in de praktijk worden aangetroffen.

    Een kort verhaal 
mist mogelijk veel
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is een nieuwe reeks van 21 paren van audio(visuele) band-
opnamen en verbalen toegevoegd betreffende zedendelic-
ten, geweld- en moordzaken uit 2013 en 2014, die derhalve 
onder het regime van de ‘Aanwijzing AVR’ vielen. (Vóór de 
Aanwijzing zijn opnamen altijd audio-opnamen, daarna 
worden ook audiovisuele opnamen mogelijk gemaakt). Het 
materiaal werd ter beschikking gesteld door enkele politie-
eenheden. Zonder hun zeer gewaardeerde medewerking had 
dit onderzoek niet kunnen plaatsvinden. Waar nodig maken 
we onderscheid tussen deze twee helften van de data (‘Vóór 
Aanwijzing AVR’, ‘Na Aanwijzing AVR’). 

Van zowel de auditieve als audiovisuele opnamen van 
verdachtenverhoren werden door de onderzoekers trans-
cripties gemaakt, geheel woordelijke verslagen. Van de 
nieuwe reeks, de 21 verhoren ‘Na Aanwijzing AVR’, 
gebeurde dit, vanwege de omvang van het materiaal, voor 
een selectie van 13 paren pv-opname. Daarnaast werden 
van alle 21 nieuwe paren ook alle non-verbale uitingen 
beschreven.

Vervolgens zijn deze volledige transcripties van de 
opnamen vergeleken met de overeenkomstige pv’s van die 
verhoren. Hierbij werd onder andere gekeken naar de 
schrijfstijl, lengte en welke informatie werd weggelaten, 
veranderd of toegevoegd. Ook werden vertoonde of te horen 
non-verbale uitingen op de opnamen van de verhoren verge-
leken met beschrijvingen ervan in de bijbehorende pv’s.

Resultaten
In de Aanwijzing AVR worden enkele zorgvuldigheidscrite-
ria benoemd, waaraan opgenomen verhoren en bijbeho-
rende pv’s moeten voldoen. Niettemin blijkt uit ons materi-
aal dat de opname in enkele gevallen te laat start of te vroeg 
wordt stopgezet. Begin- en eindtijden worden niet op de 
opnamen benoemd, en niet altijd in het pv beschreven. Niet 
alle verbalisanten geven aan dat het verhoor wordt opgeno-
men (of onderbroken); dit wordt tevens niet altijd vermeld in 
het pv. 

Lengte en vorm proces-verbaal
Er zijn substantiële verschillen tussen de verhoren en de 
bijbehorende pv’s, vooral wat de lengte/duur en de vorm 
betreft. De meeste woorden van het verhoorsgesprek komen 
niet op het papier van het pv terecht (Figuur 1). De onder-
zochte pv’s geven slechts tussen de 2 en de 37 procent van 
de tijdens het verhoor gesproken woorden weer. 

De volgende vragen stonden centraal: 
•  Wat wordt in vergelijking met het volledige verhoor 

opgenomen in processen-verbaal van een verdachtenver-
hoor en wat wordt eruit gelaten? 

•  Hoe verandert dit in de loop der tijd, als gevolg van de 
Aanwijzing AVR? 

•  Welke verschillen zijn er tussen non-verbale uitingen 
opgenomen in schriftelijke processen-verbaal van een 
verdachtenverhoor, en non-verbale uitingen die hoorbaar/ 
zichtbaar zijn tijdens een opname van ditzelfde verhoor? 

Methoden
Voor het onderzoek is allereerst gebruik gemaakt van een 
aan enkele van de betrokken onderzoekers (Komter, 2006) 
reeds eerder ter beschikking gestelde reeks van 34 (audi-
tieve) opnamen en bijbehorende verbalen betreffende 
eenvoudige zaken, veelal vermogensdelicten uit 1997-1999 
en 2007-2008, dus van vóór de ‘Aanwijzing AVR’. Daaraan 
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Figuur 1: Verhouding aantal woorden in transcriptie en pv
(verhoren Na aanwijzing AVR, n=13)
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Er zijn in de onderzochte pv’s verschillende stijlen aange-
troffen in de manier waarop het pv wordt opgemaakt, name-
lijk: de mono loogvorm (“Op 23 januari 2012 bevond ik mij 
op de Dam”), de gerecontextualiseerde monoloogvorm (“U 
vraagt mij waar ik mij op 23 januari 2012 bevond. Daarop 
antwoord ik: Op de Dam”), en de vraag-antwoord-vorm 
(“Vraag: Waar was u op 23 januari 2012? Antwoord: Op de 
Dam”). Eén pv bestond slechts uit een summiere puntsge-
wijze samenvatting, waarbij het pv slechts 2 procent van het 
omvangrijke verhoor weergaf. Uit Figuur 1 blijkt ook dat 
een grotere omvang van het verhoor niet per definitie bete-
kent dat een relatief kleiner deel wordt weergegeven in het 
pv. 

Figuur 2 laat een duidelijke verschuiving in de tijd zien van 
het voornamelijk gebruiken van de monoloogvorm naar de 
vraag-antwoord-vorm. 

Weglating uit het pv
Bij pv’s die opgemaakt zijn in de monoloogvorm wordt 
vrijwel geen van de tijdens het verhoor gestelde vragen 
opgenomen. Ook bij pv’s in de vraag-antwoord-vorm en de 
gerecontextualiseerde monoloogstijl ontbreken veel vragen 
(respectievelijk 22% en 10%). De hoofdvragen van de 
verbalisanten worden meestal wél (kort) weergegeven in het 
pv (67%). Zoals blijkt uit Figuur 3, worden de meeste 
vervolgvragen niet in het pv opgenomen (75%).

Vele antwoorden op de hoofdvragen en bijbehorende 
vervolgvragen worden samengevoegd tot één meer uitge-
breid antwoord, hetgeen het lage percentage van de ant-
woorden van verdachten (24%) deels kan verklaren. Ook 
verduidelijkingsvragen (9%), opmerkingen (11%) en 
constateringen (19%) worden vrijwel niet in het pv vermeld. 
In totaal wordt slechts 32 procent van alle communicatie-
uitingen weergegeven in het pv. Het persoonsgerichte 
verhoor komt vrijwel niet aan bod in de pv’s; enkel informa-
tie die nuttig is voor het zaakgerichte verhoor, of over de 
gemoedstoestand van de verdachte. 

Met behulp van vervolgvragen probeert de verhoorder vaak 
een antwoord bij de verdachte uit te lokken. Deze ‘omsinge-
ling’ (naar confrontaties toe) kan lange tijd duren en kan 
gepaard gaan met pressie. Door het weglaten van vervolg-
vragen wordt niet altijd duidelijk of de aard van deze druk 
(on)geoorloofd is. Van de benoemde tactische en technische 
aanwijzingen door de verbalisant wordt 76 procent in het pv 
opgenomen. Aangezien confrontaties een belangrijk onder-

deel van het verhoor vormen in de aanloop tot een eventuele 
bekentenis, valt dit percentage niet bijzonder groot te 
noemen. Het toewerken naar feitelijke confrontaties met 
belastend bewijs, of met tegenstrijdige verklaringen van de 
verdachte, komt dus vaak niet naar voren in de pv’s. Meer-
dere grote confrontaties met verdachten werden zelfs in zijn 
totaliteit weggelaten, wat de controleerbaarheid van het 
verhoor vermindert.

Ontlastende informatie voor verdachten wordt niet altijd 
duidelijk weergegeven in pv’s. Zo geven bekennende ver-
dachten vaak anderen de schuld of zeggen dat zij er niets 
aan konden doen. In één zaak geeft de verdachte tweemaal 
aan het niet eens te zijn met de weergave van bepaalde 
feiten in de schriftelijke verklaring. Hiervan is niets terug te 
zien in het pv.

Toevoegingen aan het pv
Soms worden vragen en juridische formaliteiten aan het pv 
toegevoegd, of is er sprake van explicitering: informatie in 
het pv wordt explicieter opgeschreven dan dat deze aan de 
orde is gekomen tijdens de verhoren, zoals het geven van de 
cautie. Hierdoor lijkt in het pv de verdachte zekerder in zijn 
uitspraken dan hij in werkelijkheid was.

Het pv suggereert soms meer dan er tijdens het verhoor is 
gebeurd. Er worden soms woorden of hele zinnen toege-
voegd in het pv die niet aan de orde zijn gekomen, vaak ter 
verduidelijking van bepaalde informatie of voor een betere 
zinsconstructie. De tekst kan dan iets anders lijken te 
suggereren dan bedoeld was. Ook wordt informatie toege-
voegd die niet tijdens het betreffende verhoor is besproken, 
maar waarover men vanuit een anderen hoofde reeds 
beschikte.

Onder alle pv’s staat weergegeven dat de verdachte het 
pv heeft doorgelezen. Dit vond niet altijd direct aan het eind 
van het verhoor plaats, en kon dus niet worden gecontro-
leerd.

Verandering van informatie, teksten en 
bronnen
Verbalisanten veranderen of herformuleren vaak de 
gebruikte bewoordingen in de pv’s zowel in hun eigen 
vraagstelling, als in het antwoord van de verdachte. Infor-
matie die afkomstig is van de verhoorder wordt soms ver-
werkt in het antwoord van de verdachte. Soms wordt slechts 
een enkel woord van de verbalisant toegevoegd (zie Voor-
beeld 1), terwijl verbalisanten menigmaal geheel andere 
woorden dan de verdachte gebruiken (zie Voorbeeld 2). 

Figuur 2: Verslagstijlen PV’s
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niet. Hebt uh heeft ze nou verstand. Is ze nou zo !dom! 
of. Waarom komt ze die kant en terwijl ze die kant uit 
kan gaan.

Pv: 
 Dat kwam omdat ze ook makkelijker werd en meewerkte.

Verdachten geven vaak meerdere schattingen van bijvoor-
beeld (leef)tijden, waarna door de verbalisant één optie 
wordt genoteerd. De verdachte lijkt hierdoor zekerder van 
zijn antwoord, terwijl het eigenlijk een ruwe schatting 
betreft. Verdachten brengen informatie in het verhoor vaak 
voorzichtig naar voren, terwijl in het pv nuanceringen 
worden weggelaten. Het lijkt daardoor alsof dingen stelliger 
worden beweerd. Het tegenovergestelde komt ook voor; zo 
worden versterkingen vaak niet geverbaliseerd in het pv 
(“Nee natuurlijk niet” wordt “Nee”).

Ook komt vertekening van informatie voor. In sommige 
gevallen wordt de informatie die de verdachte vertelt enigs-
zins verdraaid, waardoor de verklaring van de verdachte in 
het pv afwijkt van de verklaring tijdens het verhoor. De 
woorden in de pv’s in de vraag-antwoordvorm komen meer 
overeen met het verhoor dan bij de pv’s in de andere stijlen 
het geval is.

Non-verbale gedragingen
In de pv’s is uitsluitend non-verbaal gedrag van de verdachte 
terug te lezen. Iets meer dan de helft van de 21 onderzochte 
pv’s (N=13; 62%) bevat beschrijvingen van non-verbaal 
gedrag. Zoals weergegeven in Figuur 4, wordt (in de termen 
van Vrij & Winkel, 2010) non-verbaal vocaal gedrag (stem-
taal) het meeste geverbaliseerd (N=29). Twintig keer is 
gemeld dat de verdachte zwijgt of dat er een (functionele) 
stilte valt. In pv’s worden dus de bekende ‘subjectieve 
indicatoren van misleiding’ (‘uh’, ‘stilte’, ‘zwijgen’) het 
meest genoteerd. Het non-verbaal non-vocaal gedrag 
(lichaamstaal en bewegingen) en emoties van de verdachte 
worden minder vaak geverbaliseerd].

In deze 13 pv’s wordt zeventien keer door de verbalisan-
ten gereflecteerd op non-verbaal gedrag en emoties van de 
verdachte. Op een audiovisuele opname is zowel het non-
verbale gedrag van verdachte als van de verhoorders waar te 
nemen. Bij auditieve opnamen zijn non-verbale gedragin-
gen als ‘huilen’ of ‘glimlachen’ niet of moeilijk te horen en 
te controleren. Vooral als de verdachte het gedrag ontkent, 
dat door de verbalisant wordt benoemd:

Voorbeeld 1
Verhoor:

V:  Ja ik zou het zo zo één twee drie niet meer weten 
wanneer uh. Ik weet wel dat ze bezig was Sanne toen 
die tijd met die cursussen om zich sterk te maken. 
Maar ik heb niet echt vergeleken met uh de andere 
kinderen. Ze hadden allemaal wel wat. 

P: En wat bedoel je met sterker worden, fysiek?
V:  Ja fysiek van dat ze uit uh isolement komt dus staat 

sterk, dat ze voor haar eigen opkomt en dat ze van zich 
afbijt enzo.

P: Mentaal dus.
V: Ja.

Pv:  
  Ik weet wel dat Sanne cursussen kreeg om sterker te wor-

den. Ik bedoel hiermee mentaal sterker dat zij van zich 
afbijt.

Voorbeeld 2
Verhoor:

V:  Mm… mm…, nou ik weet bijna 100% zeker dat ik dat 
niet gezegd heb.

P:  Oké. Ik zal het ook in die bewoordingen op papier 
zetten.

V: Mm

Pv:  
  Ik heb in dit twistgesprek niet gedreigd Stefan dood te 

zullen maken.

Verdachten uiten zich in spreektaal, in de pv’s staat vaak 
schrijftaal (of formelere bewoordingen). Ook haperen 
verdachten (en verbalisanten) vaak in hun antwoorden of 
gebruiken zij incorrecte zinsconstructies of voornaamwoor-
den. In de pv’s wordt er een duidelijker geheel van gemaakt, 
met vloeiender verlopende zinnen. In sommige gevallen 
geven verbalisanten hun eigen interpretatie aan de informa-
tie die de verdachte geeft, wat een vertekend beeld kan 
geven van de verklaring van de verdachte:

Voorbeeld 3
Verhoor:

V:  Iemand zei uh waarom ben je weg. Ze werkte eraan 
mee want. In alle gedachten waarom. Ik kan het, je 
weet, ik ben een man ik zeg je altijd. De ene keer als 
je tv zit te kijken of uh dit en dat. Het werkte gewoon 

Figuur 3: Welke uitingen halen het pv?
(Verhoren Na Aanwijzing AVR, n=11)
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Voorbeeld 4
Verhoor:

P: Je zegt het bijna met een glimlach op je gezicht.
V: Ik zeg het niet met een glimlach op mijn gezicht
P: Nou dat straal je wel uit.
V: Nee.
P: Non-verbaal.
V: Nee.

Pv: 
V:  We zien dat je het nog net niet met een lach op je gezicht 

vertelt, hoe kan dat?
A: Dat is niet waar hoor.
V: Dat straal je wel uit. 
A: Nou dat is niet de bedoeling.

Non-verbaal gedrag dat meerdere keren voorkomt (bijvoor-
beeld emoties of stiltes), wordt meestal op één plaats in het 
pv genoteerd. Deze gedragingen kunnen op een later 
moment nog opvallender, heftiger, of totaal verschillend 
zijn, maar worden dan niet in het pv beschreven. Soms 
wordt non-verbaal gedrag in het pv op een plaats beschre-
ven waar het gedrag tijdens het verhoor niet wordt vertoond 
(maar eerder of later). Deze verschuiving kan komen door 
het weglaten van informatie in het pv. Veel lange stiltes 
werden uit de pv’s weggelaten, zowel na confrontaties als na 
‘neutrale’ vragen. Het wel of niet weergeven van stiltes lijkt 
enigszins arbitrair te zijn; zonder aangegeven stiltes in het 
pv komt de verdachte zekerder over. Specifieke gebaren die 
van belang kunnen zijn voor het onderzoek worden in de 
meeste gevallen niet beschreven in het pv, terwijl deze wel 
een duidelijk visueel beeld geven van wat er tijdens een 
gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Als laatste worden emoties bij de verdachte, zoals hui-
len, niet altijd weergegeven in het pv. Daardoor lijkt de 
verdachte in het pv zekerder, stabieler en betrouwbaarder. 
Door het weglaten van emoties van de verdachte verandert 
niet het verhaal, maar er verdwijnt zo soms wel informatie 
die van belang kan zijn voor de interpretatie van het 
gezegde. Ook wordt het pv daardoor veel ‘neutraler’ dan het 
verhoor.

Het is niet zo dat non-verbaal gedrag speciaal wordt 
aangegeven nadat een verdachte met belastend materiaal is 
geconfronteerd. Verbalisanten lijken dus niet een bepaald 
effect te hebben beoogd met het vermelden van non-verbaal 
gedrag. Het weglaten van non-verbale gedragingen van de 

verdachte zowel als van en de verhoorder bij hun interactie 
heeft mede tot gevolg dat de sfeer tijdens het verhoor vaak 
niet goed blijkt uit de pv’s. 

Het non-verbale gedrag van de verbalisanten wordt 
buiten het pv gehouden. Het uitlokken van een reactie van 
de verdachte (bijvoorbeeld door op tafel te slaan en door 
harder en op hogere toon te spreken) wordt niet beschreven. 
In een bepaald verhoor blijft het zelfs buiten het pv wanneer 
een verdachte expliciet aandacht besteedt aan de emoties 
van de verbalisant. Non-verbaal gedrag van verbalisanten is 
aan de hand van pv’s dus niet te controleren, ook niet de 
eventuele sturing of druk die daarmee op verdachten kan 
zijn uitgeoefend.

Kortom, er kan aan de hand van het pv niet worden 
nagegaan of het non-verbale gedrag van de verbalisant 
invloed heeft op het gedrag en de verklaring van de ver-
dachte, en of non-verbaal gedrag van de verdachte dat wel is 
beschreven in de pv’s, misschien het gevolg is geweest van 
uitspraken of houding van verbalisanten. 

Welk beeld wordt geschetst van hoe de verdach-
te tot een verklaring komt?
In de pv’s wordt vaak de indruk gewekt dat de verdachte 
spontaan zijn verklaring aflegt, mede vanwege het wegla-
ten van vragen en het samenvoegen van antwoorden. De 
verdachte lijkt direct te weten wat de verbalisant vraagt en 
welk antwoord van hem wordt verwacht. De verdachte lijkt 
hierdoor zekerder dan hij is, waaraan tevens het weglaten 
van emoties, spanningen en non-verbale gedragingen als 
stiltes bijdraagt. Verdachten zijn in de meeste verhoren 
juist onzeker en nerveus, zo blijkt uit de opnamen. Het 
duurt soms wel tien minuten of langer om de verdachte 
zover te krijgen om de hoofdvraag te beantwoorden. Bij 
pv’s geschreven in de monoloogstijl wordt de indruk 
gewekt dat de verdachte op eigen initiatief zijn verklaring 
aflegt.

Verdachten lijken in alle proces-verbaalstijlen spraak-
zamer en meer meewerkend te zijn, dan zij in werkelijk-
heid waren. Door herformulering en verandering van de 
bewoordingen in de antwoorden van de verdachte in het 
pv, komt de verdachte stelliger of juist minder stellig over. 
Ook het contact tussen verdachte en verhoorder lijkt 
vloeiender te verlopen dan soms in feite het geval was.

Conclusie en discussie 
Uit het in dit artikel beschreven onderzoek blijkt dat er 

Figuur 4: aantallen beschreven non-verbalen in pv’s
(21 Verhoren Na Aanwijzing AVR, 13 melden non-verbale uitingen)
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substantiële verschillen bestaan tussen de verhoren en de 
bijbehorende pv’s, vooral wat betreft de lengte/duur en het 
aantal opgenomen vragen en antwoorden. Er wordt veel 
informatie weggelaten, samengevat, geherformuleerd en 
toegevoegd, waarbij vertekening kan plaatsvinden. Het pv 
wordt in vele gevallen gekleurd door de verbalisant. Hier-
door wordt niet de essentie van het verhaal gewijzigd, maar 
worden wel de toon, sfeer en de stijl van het pv anders dan 
die van het verhoor. Ook kan de verklaring daardoor niet 
meer in de eigen woorden van de verdachte zijn uitgedrukt 
(maar in die van de verbalisant), wat strijdig is met art. 29 
lid 3 Strafvordering. 

Er wordt met regelmaat non-verbaal gedrag beschreven 
in pv’s. Vaak wordt een bepaalde uiting of handeling slechts 
één keer beschreven, ook al komt dit non-verbale gedrag 
meerdere malen voor tijdens een verhoor. Vele non-verbale 
uitingen en emoties worden in vele gevallen weggelaten, wat 
het pv een meer neutrale sfeer kan geven.  
Een auditieve opname geeft een beter beeld van de interac-
tie, gesteldheid, stem en spreekstijl van de verbalisanten en 
verdachte dan een schriftelijk pv: ook non-verbale uitingen 
zijn hoorbaar en de sfeer van het verhoor blijkt uit de 
opname. De verdediging stelt vaak dat de verdachte door de 
verbalisanten tijdens het verhoor onder druk is gezet, 
hetgeen op een (audio)visuele opname goed kan worden 
nagegaan. Dit blijkt vrijwel niet uit pv’s, waardoor op dit 
punt de schriftelijke verklaring oncontroleerbaar wordt. Bij 
auditieve opnamen zijn non-verbale gedragingen als ‘hui-
len’ of ‘glimlachen’ niet of moeilijk te horen en te controle-
ren. Audiovisuele opnamen geven het meest complete beeld 
van hoe de verklaring van de verdachte tot stand is geko-
men, welke interactie plaatsvond tussen verbalisant en 
verdachte en welk non-verbaal gedrag werd vertoond.

Wat betreft het geven van de cautie en het lezen van de 
verklaring door de verdachte, suggereert het pv regelmatig 
meer dan er is gebeurd. Essentiële onderdelen, zoals con-
frontaties en tegenstrijdige verklaringen, worden soms niet 
of zeer kort samengevat in het pv weergegeven. De pv’s 
geven de verhoren in veel opzichten niet adequaat weer.

Schriftelijk pv versus complete opnames
Wat moeten we nu leren van de bevindingen dat pv’s zo’n 
beperkte en soms vertekende vorm van verslaglegging van 
verhoren zijn? Ofschoon in lijn met eerdere onderzoeken, 
zijn wij toch verrast door de beperktheid van de weergave 
van verhoren in pv’s, de grote verschillen tussen verhoren 

en pv’s, en de vertekeningen die daaruit kunnen voort-
vloeien.
Natuurlijk is het onvermijdelijk en ook precies de bedoe-
ling dat een pv korter is dan een heel verhoor, en geldt dat 
een schriftelijke weergave binnen het strafproces zeer 
efficiënt is. De samenvatting van de kern van het verhoor 
kan snel in het dossier worden gevoegd en is eenvoudig te 
raadplegen. Het overzicht over het verhoor in zijn totaliteit 
wordt het gemakkelijkst met een pv behouden; dat is moei-
lijker met de meestal wijdlopige complete opnamen.

Bij eenvoudige zaken waar er geen discussie is over het 
bewijs, biedt het schriftelijk pv dus veel voordelen. Vele 
zaken zijn echter niet zo eenvoudig, en het behoeft geen 
betoog dat een verkeerde of onvolledige weergave van een 
verhoor ernstige gevolgen kan hebben, waar immers verkla-
ringen van verdachten zo’n grote rol in het strafproces 
plegen te spelen. Daarbij is duidelijk dat het adequaat 
verwoorden van non-verbale gedragingen in een pv buiten-
gewoon lastig is en veelal tekort schiet. 

Zitting
In ons NJB-artikel (Malsch et al., 2015b) gaan wij in op wat 
onze bevindingen voor de deelnemers aan een strafzitting 
betekenen. Het komt ons voor dat er alle reden is om vaker 
voor of tijdens de strafzitting (delen van) opnamen van een 
verhoor te beluisteren of te bekijken, zodra ook maar een 
der partijen meent dat het pv een verkeerde indruk van het 
verhoor zou kunnen geven. Het verdient derhalve aanbeve-
ling om op grotere schaal gebruik te maken van beeld en 
geluid, onder meer door opnamen van verhoren ook reeds 
vóór de zitting beschikbaar te stellen aan de procesdeelne-
mers, met het doel om de controleerbaarheid van het ver-
hoor te vergroten. Dan kunnen verdediging en openbaar 
ministerie van tevoren nagaan of het noodzakelijk is om 
bepaalde delen van het verhoor op zitting af te spelen.

Het ligt voor de hand dat het initiatief daarbij vaak bij de 
verdediging ligt. Toch kan ook het OM dikwijls de aangewe-
zen partij zijn om aan te dringen op het afspelen van een 
band of bekijken van een video, bijvoorbeeld om onjuiste 
suggesties weg te nemen dat de verhoorders ontoelaatbaar 
gedrag hebben vertoond. Ook zouden wij rechters in over-
weging willen geven vaker bij ook maar een spoor van 
twijfel opnamen af te spelen: slechts op die manier kunnen 
zij toetsen of de indruk van het verhoor die het pv geeft de 
juiste is. Tenslotte is dat ook de bedoeling van het opnemen 
van verhoren.
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Opleiding verhoorders
Laten we ons hier eens beraden op wat de politie aan moet 
met onze resultaten. Allereerst lijkt het goed dat recher-
cheurs zich bewust worden van de grote verschillen die er 
tussen hun pv’s en de complete verhoren bestaan. Uit 
Malsch et al. (2012) blijkt dat rechercheurs menen dat hun 
pv’s getrouwe afspiegelingen zijn van het verhoor. De hier 
gepresenteerde resultaten laten zien dat dit toch echt een te 
optimistische inschatting is. Wij pleiten ervoor dat in de 
opleiding van rechercheurs regelmatig aandacht wordt 
besteed aan het verschil tussen pv’s en complete verhoren. 
Door te laten zien wat in reële verhoren en pv’s allemaal wel 
en niet wordt opgenomen, scherpt men de alertheid van 
verhoorders voor deze problematiek. Het materiaal dat voor 
het huidige onderzoek is gebruikt, vormt daarvoor interes-
sante lesstof.

Uiteraard dient de politie zich ook aan te trekken dat niet 
altijd wordt gemeld dat het verhoor wordt opgenomen, en 
essentiële onderdelen als confrontaties onvoldoende wor-
den beschreven. Het is noodzakelijk juist ook gedeelten van 
het verhoor die mogelijk ontlastend zijn voor de verdachte 
volledig en duidelijk in een pv op te nemen.

Advies voor de praktijk
Het komt ons voor dat er bij de opleiding van verhoorders 
meer aandacht dient te worden besteed aan wat moet wor-
den beschouwd als een adequate verslaglegging van een 
verhoor, en in het bijzonder wat betreft non-verbale gedra-
gingen (Malsch et al., 2011). Moet de verbalisant behalve 
het verbale, vrijwel al het non-verbale gedrag van zowel de 
verdachte als de verbalisanten zelf beschrijven? Dat lijkt 
ondoenlijk, zeker omdat verhoren bij zwaardere zaken soms 
wel acht uur in beslag nemen. Dit kost teveel tijd, en het is 
de vraag of procesdeelnemers een dergelijke ‘transcriptie’ 
van het verhoor van meer dan honderd pagina’s geheel 
zullen doornemen. Dan is de oplossing minstens zo erg als 
de kwaal. Het blijft zelfs dan de vraag hoe verschillende 
lezers het pv zullen interpreteren.
Het probleem dat gebeurtenissen niet goed en niet dek-
kend kunnen worden beschreven, bijvoorbeeld in een pv, 
lijkt niet goed te kunnen worden opgelost. Interpretatiever-

schillen zullen altijd blijven bestaan bij een ‘vertaling’ van 
beeld en geluid naar schrift. Dat is eens te meer een argu-
ment vaker dan thans bandopnamen te raadplegen, en niet 
blind te varen op het pv. Het is van belang om waar te 
nemen of het (non)verbale gedrag van verhoorders mogelijk 
invloed heeft gehad op de (non)verbale uitingen van de 
verdachte. De interactie tussen verhoorders en verdachte 
kan van groot belang zijn en wordt op band hoor- of zicht-
baar gemaakt.

Als we het erover eens zijn dat een complete overeen-
stemming tussen pv en verhoor onhaalbaar is, behoeven 
rechercheurs het opvragen van een band ook niet als een 
verwijt te ervaren: hun verhoor wordt juist zeer serieus 
genomen. Merk op dat bandopnamen ook kunnen dienen 
ter bescherming van de verhoorders zelf, bijvoorbeeld als 
de verdachte ten onrechte stelt onder ontoelaatbare druk te 
zijn gezet (Horselenberg & Van Koppen, 2011). Uit ervarin-
gen in Engeland (Cape, 2011), waar verhooropnamen al 
veel langer verplicht zijn, blijkt dat juist omdat de opna-
men in principe beschikbaar zijn, verwijten over ongeoor-
loofde druk nog betrekkelijk zelden worden gemaakt. «
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    Het opvragen van 
de band is geen verwijt


