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Het verdachtenverhoor: 
nieuwe dynamiek voor 
een vaste waarde
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Decennialang, zo niet eeuwenlang, behoorde het verdachtenverhoor tot 

de belangrijkste opsporingsmiddelen. Als gevolg van recente 

ontwikkelingen1 en toenemende complexiteit rijst de vraag of dit in de 

nabije toekomst nog steeds geldt. Verhoordocenten en recherche-

psychologen Imke Rispens, Jos Hoekendijk en Martijn van Beek betogen 

dat het verdachtenverhoor niet op zijn retour is, maar ‘slechts’ een 

herijking verdient.

Het verdachtenverhoor boet in aan belang, is een 
veelgehoorde opvatting. Enerzijds door toegeno-
men forensisch sporenonderzoek en anderzijds 
door wetenschappelijk onderzoek dat de 

betrouwbaarheid van verklaringen van verdachten ter dis-
cussie stelt. Ook is de rol van de advocaat in en rond het 
verhoor veranderd, wat de vraag opwerpt of het verhoren 
van de verdachte nog wat oplevert voor de 
waarheidsvinding.

In dit artikel gaan we eerst deze drie argumenten langs. 
Daarna zoomen we in op enkele factoren die de toch al 
complexe taak voor de verhoorder verder compliceren. 
Vervolgens zetten wij uiteen welke consequenties dit alles 
heeft voor het verdachtenverhoor en wat ons inziens de lijn 
voor de nabije toekomst zou moeten zijn.

Forensische mogelijkheden
De digitale en forensisch-technische opsporingsmiddelen 
zijn afgelopen jaren onmiskenbaar toegenomen. Deson-
danks zijn verklaringen van getuigen en verdachten nog 
altijd de meest gebruikte bewijsmiddelen (De Poot, Bok-
horst, Van Koppen & Muller, 2004; Dubelaar, 2014) en 
‘human intelligence’ blijft ook in de toekomst een speerpunt 
voor de politie (Kasteel & Hogendoorn, 2015). Er zijn een 
aantal redenen waarom informatie uit menselijke bron 
noodzakelijk blijft voor de waarheidsvinding.

Zo wordt niet altijd (uitputtend) naar sporen gezocht, 

vooral niet in het domein van veelvoorkomende criminali-
teit. Ook worden sporen niet altijd gevonden of leveren ze 
op zichzelf staande en bruikbare informatie op. Het wachten 
op uitkomsten, vervolgens, duurt vaak lang en er worden 
steeds vaker ook mengprofielen en onvolledige profielen 
gebruikt, zodat de kans op een vals-positieve identificatie 
van een verdachte toeneemt (Mapes, De Poot & Klooster-
man, 2014; De Keijser, Luijning, Weulen, Kranenbarg & 
Lenssen, 2016). 

Wanneer forensische sporen wél een bijdrage leveren, 
zijn de verklaringen van getuigen en verdachten meestal 
nog steeds cruciaal om duiding te kunnen geven aan deze 
sporen. Neem bijvoorbeeld huiselijk geweld met dodelijke 
afloop: wat is precies de waarde van het gevonden DNA? 
Soms is de verklaring van de verdachte zelfs de aanleiding 
om (elders) naar sporen te zoeken of worden sporen pas 
gevonden na aanwijzing van de verdachte. Kort gezegd: 
forensische sporen vormen de bouwstenen voor het bewijs, 
verklaringen het cement.

Wetenschappelijk inzicht
De rechtspsychologie is een groeiende tak van wetenschap 
en kent het verhoor als belangrijk onderzoeksdomein. Een 
waaier van onderzoek bijvoorbeeld toont aan hoe relatief 
gemakkelijk oprechte en integere getuigen zich kunnen 
vergissen. Ten aanzien van het verdachtenverhoor biedt de 
rechtspsychologie onder meer inzicht in welke persoonlijke 
factoren een verdachte kwetsbaar maken en hoe de verhoor-
situatie op zichzelf al mensen in een kwetsbare positie 
plaatst. Onbekendheid met het rechtssysteem kan dit 
verergeren. Dit kan resulteren in stress en slaaptekort, wat 
de verdachte weer extra kwetsbaar kan maken en de 
betrouwbaarheid van een verklaring kan schaden. 

Onder invloed van deze kennis is de (te) grote focus op 
het verkrijgen van een bekentenis in westerse landen 
verschoven naar verhoormethoden die het verzamelen van 
informatie als doel hebben om te kunnen reconstrueren wat 
er is gebeurd, met als uitgangspunt dat de verdachte a priori 
onschuldig is: interrogation heeft plaatsgemaakt voor 
investigative interviewing. Een methode als die van Inbau 
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(Inbau, Reid, Buckley & Jayne, 2013), waarbij manipulatie 
en misleiding niet worden geschuwd om een bekentenis los 
te weken, is in Canada verboden verklaard. 

Hoewel de wetenschap dus wijst op de kwetsbaarheid 
van informatie uit menselijke bron, wordt nergens aangege-
ven dat het verhoren van verdachten ‘dus’ zinloos is. Inte-
gendeel, in de academische wereld vindt een verschuiving 
plaats van onderzoek naar het ontstaan en voorkomen van 
valse bekentenissen, naar onderzoek naar technieken en 
methoden die beter kunnen differentiëren tussen schuldige 
en onschuldige verdachten (Swanner, Meissner, Atkinson & 
Dianiska, 2016). De kennis over de risico’s in verhoor en 
bewustwording van kwetsbaarheid verspreiden zich onder 
verhoorders. Het accent komt steeds meer te liggen op het 
laten verklaren door schuldige verdachten, en het niet 
onjuist laten verklaren door onschuldige verdachten (Tekin, 
Granhag, Strömwall, Mac Giolla, Vrij & Hartwig, 2015).

Ander onderzoek
Ook het onderzoek naar leugendetectie maakt een verschui-
ving door. Methoden en apparatuur die zijn gebaseerd op 
angst en spanning blijken onbetrouwbaar, omdat dit 
onjuiste indicatoren zijn van liegen. De nadruk ligt nu op 
verbale leugendetectie, dus wat verklaart een verdachte en 
hoe verhoudt dit zich tot de tactische aanwijzingen. Een van 
deze methoden is de Strategic Use of Evidence (SUE; zie 
bijvoorbeeld Vrij & Granhag, 2012), die het voor schuldige 
verdachten lastig maakt consistent te verklaren. Uitgangs-
punt is dat in het verhoor de strategieën van onschuldige en 
schuldige verdachten verschillen. Onschuldigen zullen 
meer open en eerlijk zijn, waardoor hun verklaring consis-
tent is met het bewijs. Schuldigen zullen eerder ontkennen 
en de waarheid vermijden, waardoor ze meer inconsistent 
verklaren met het bewijs.

Een andere lijn van onderzoek focust op de timing van 
het voorhouden van tactische aanwijzingen. Vooralsnog 
blijkt dit, om de waarheid te achterhalen, effectiever aan het 
eind van het verhoor of druppelsgewijs gedurende het 

verhoor dan meteen aan het begin van het verhoor (Walsh & 
Bull, 2015).

Daarnaast blijkt uit Nederlands onderzoek dat verhoor 
wel degelijk een effect heeft op het achterhalen van de 
feiten: in 47% van de onderzochte verhoren veranderde de 
verdachte tussentijds in verklaringsbereidheid. Vooral 
wanneer verdachten bij de start van het verhoor over per-
soonlijke zaken willen verklaren, verklaren ze later ook over 
het strafbare feit (Verhoeven, 2014; Verhoeven, 2016).

Rol van advocaat
De toegenomen bemoeienis van de advocaat bij verhoor 
leidt tot een toename van zwijgende verdachten, is een 
veelgehoorde opmerking binnen de politie. Internationaal 
onderzoek, in landen waar deze rol eerder al is uitgebreid, 
bevestigt deze indruk echter niet of spreekt hooguit van een 
tijdelijk effect (Vanderhallen, De Jong, Nelen & Spronken, 
2014; Blackstock, Cape Hodgson, Ogorodova & Spronken, 
2014). In Nederlands onderzoek bleek een relatie te 
bestaan tussen consultatiebijstand voorafgaand aan verhoor 
en zwijgen (verdachten zwegen vaker wanneer zij consulta-
tiebijstand hadden gehad), maar niet tussen verhoorbijstand 
en zwijgen.

Hier zit een logica in. De gemiddelde verdachte die van 
plan is te zwijgen heeft hier niet het advies van zijn raads-
man voor nodig, wat diens rol dus minimaliseert. Wanneer 
die laatste nog geen inzage heeft in het bewijs dat tegen zijn 
cliënt voorligt, is het voor hem vaak lastig inschatten welk 
advies hij moet geven over de proceshouding en ligt zwijgen 
voor de hand. Een advocaat zal echter minder snel dan een 
verdachte emotioneel betrokken zijn bij de zaak en kan de 
sterkte van de tactische aanwijzingen beter inschatten. 
Naarmate zijn inzicht in de zaak groeit, kan zijn advies 
daardoor wijzigen van zwijgen naar praten. 

De actieve rol van de raadsman heeft voor de politie 
daarnaast voordelen op procesniveau. De advocaat fungeert 
immers vooral als procesbewaker. Verhoren gaan minder 
vaak ongelimiteerd zonder duidelijke doelstelling door. Het 
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verhoor wint daarmee aan efficiëntie. Ook wordt ongeoor-
loofde druk voorkomen. De advocaat kan actief ingrijpen op 
het moment dat dit zich voordoet. Tijdens de pilot ‘raads-
man bij verhoor’ in enkele eenheden bleek dat er in bijzijn 
van de advocaat minder vaak risicovolle technieken werden 
gebruikt (Verhoeven & Stevens, 2012; Verhoeven, 2016). 

De raadsman kan verder aangeven dat zijn cliënt een 
vraag niet begrijpt, of opmerken dat de fysieke of psychi-
sche toestand van de verdachte een verantwoorde voortzet-
ting van het verhoor in de weg staat. Dit maakt dat de ver-
hoorder niet meer als enige verantwoordelijk is voor de 
kwaliteit van het verhoor en het welzijn van de verdachte. 
De aanwezigheid van een raadsman kan een verweer op 
zitting ten aanzien van de kwaliteit van een verhoor of een 
onjuiste weergave van het proces-verbaal voorkomen.

Belang slachtoffer
Naast het verzamelen van bewijs, heeft het opsporings-
onderzoek nog een belang: slachtoffers inzicht geven in wat 
er is gebeurd en waarom. Niet zelden kan een groot deel van 
het antwoord op met name de laatste vraag slechts gegeven 
worden door de verdachte. Sinds het najaar van 2015 zijn de 
rechten van slachtoffers in Europa toegenomen: zij krijgen 
een actievere rol, onder meer via spreekrecht. Op 1 april 
2017 is de Europese richtlijn voor rechten van slachtoffers 
omgezet in Nederlandse wetgeving. Een belangrijk onder-
deel van de richtlijn is dat slachtoffers goede informatie 
moeten ontvangen, ook over de aanvang en voortgang van de 
strafzaak. Het belang van slachtoffers en veiligheid van de 
maatschappij kan een reden zijn om niet te snel genoegen te 
nemen met de verklaring van een verdachte wanneer deze 
niet volledig recht lijkt te doen aan de waarheid.

Complexiteit
Was het verdachtenverhoor altijd al een complexe taak voor 
de verhoorder, deze complexiteit is de afgelopen tien jaar 
verder toegenomen. Er is niet alleen een grote diversiteit 
aan strafbare feiten, waardoor verhoorders veel kennis 
moeten hebben van bestanddelen en delictskenmerken. Er 
bestaat ook een grote verscheidenheid aan verdachten: 
robuust versus kwetsbaar, schuldig versus onschuldig, met 
en zonder antecedenten, uiteenlopende culturele achter-
gronden, sprekend in diverse talen. Hun gedrag en pro-

ceshouding kan variëren van verklaren tot zwijgen, van 
liegen tot de gehele waarheid spreken. Het is goed te besef-
fen dat deze scheidslijnen dwars door elkaar heen kunnen 
lopen. Denk aan een veelpleger met psychiatrische proble-
men die sterk negatief denkt over de politie, maar wél 
onschuldig is aan het feit waar hij nu over wordt verhoord.

Elke combinatie van feit en verdachte vereist een eigen 
aanpak. Alleen al de diversiteit aan stoornissen die iemand 
kwetsbaar kunnen maken, is enorm. Het inzicht, en daar-
mee de plicht hier naar te handelen, neemt toe. Het College 
van Procureurs-Generaal heeft deze zorg voor het herken-
nen en respecteren van deze kwetsbaarheid voor een groot 
deel bij de individuele verhoorder neergelegd. In Nederland 
bestaat sinds 2012 een gespecialiseerde opleiding voor het 
verhoor van kwetsbare verdachten, de VKV.

Toegenomen technologisering en digitalisering leveren 
nieuwe categorieën van tactische aanwijzingen op. Delicten 
vinden deels of volledig plaats in de digitale wereld of 
hebben minstens een digitale component. Verhoorders 
moeten deze veranderingen op minimaal basaal niveau 
bijhouden om de juiste vragen te kunnen stellen; bijvoor-
beeld wanneer een verdachte gebruik van sociale media 
benoemt bij wijze van alibi.

Naast de nieuwe rol van de raadsman waren er de laatste 
jaren al andere juridische kaders en richtlijnen rondom het 
verhoor bijgekomen. Onder meer ten aanzien van het 
opnemen en registreren van verhoren, en de inzet van een 
tolk.2

Van Standaardverhoorstrategie naar maatwerk
In de Nederlandse praktijk bestaan vier gangbare verhoor-
methoden3. We geven eerst een casus, om ze daarna aan de 
hand hiervan te kunnen beschrijven. Merk op dat de casus 
sterk vereenvoudigd is en in de praktijk meestal meer 
tactische aanwijzingen bevat4.

In een bedrijfspand heeft op 4 februari 2017 rond 
21.30 uur een inbraak plaats. Een getuige die zijn 
hond uitlaat, ziet een witte bus met hoge snelheid 
wegrijden. Het kenteken begint met RV. Verder 
onderzoek toont aan dat het kenteken waarschijnlijk 
RV-45-JK is; volgens het RDW staat de bijbehorende 
bus op naam van Mike, 28 jaar. Hij wordt aangehou-
den als verdachte.

Mike verklaart dat hij de bewuste avond thuis tv 
keek. Hij kan omschrijven wat er te zien was; dit klopt 
met de programmering.

Nu zijn er een aantal opties:
1  Het verhoor wordt beëindigd. Mike wordt niet geconfron-

teerd met de tactische aanwijzing dat een getuige de bus 
heeft gezien. Het is aan de rechtbank de getuigenverkla-
ring en Mike’s verklaring te wegen. De methode die 
slechts bestaat uit het bieden van gelegenheid aan de 
verdachte om zijn verhaal te doen, is de vrije verkla-
ringsmethode.

    Verhoor heeft wel 
degelijk een effect op het 
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2  Mike wordt bij aanvang van het verhoor meteen gecon-
fronteerd met de getuigenverklaring. Dit is de directe 
stapelmethode. Hij reageert in dit geval door te vertellen 
dat hij het betreffende weekend zijn bus heeft uitgeleend 
aan Dennis, die aan het verhuizen was. Dit kan een alibi 
zijn of een uitvlucht. Zijn (on)schuld bepalen aan de 
hand van deze verklaring gaat niet. De directe stapelme-
thode lijkt vooral bruikbaar wanneer er al voldoende 
bewijs is over iemands betrokkenheid en zijn verklaring 
hiervoor niet per se nodig is.

3  Mike krijgt na zijn verklaring een aantal vragen voorge-
legd. Deze komen voort uit mogelijke alternatieve 
verklaringen voor het bestaan van de tactische aanwij-
zing. Bijvoorbeeld vragen over het (alleen)gebruik van 
de bus: wie gebruikt deze auto, wie heeft de sleutel, waar 
wordt de sleutel bewaard, wie kan daarbij? Via deze 
vragen kan een alternatieve verklaring naar voren 
komen die wijst op de onschuld, of alternatieve verkla-
ringen kunnen worden uitgesloten waardoor de bewijs-
kracht van de tactische aanwijzing toeneemt. In het 
laatste geval kan de verdachte daarmee geconfronteerd 
worden. 
Deze werkwijze kan enige druk bij de verdachte genere-
ren, maar is ook de enige optie om via het verhoor verder 
te achterhalen wat er mogelijk is gebeurd wanneer de 
verdachte zelf geen afdoende verklaring biedt voor de 
beschikbare tactische aanwijzingen. De verhoormethode 
waarbij deze tactiek wordt gehanteerd, heet de stan-
daardverhoorstrategie (SVS). Voorwaarde voor deze 
methode is dat de verdachte verklaringsbereid is en dat 
de manier van confronteren wordt aangepast aan het type 
verdachte. 

4  Mike doet er verder volledig het zwijgen toe. Hem 
worden in ieder geval die vragen gesteld die nodig zijn 
om te voorkomen dat hij op zitting kan zeggen: “Ja maar, 
als mij die vraag was gesteld, dan had ik dat kunnen 
uitleggen.” Dit is de bewijsvraagmethode. Deze kan 
vooraf worden gegaan door pogingen om te achterhalen 
wat de reden van zijn zwijgen is.

De methoden maken inzichtelijk dat de keuze voor een 
van hen afhankelijk is van het belang van de verklaring in 
relatie tot het bewijs, de eigen verklaringen van de ver-

dachte tot dusver en het type verdachte. Binnen elke 
methode bestaan varianten en zijn aanpassingen mogelijk. 
Ook combinaties van de methoden behoren tot de moge-
lijkheden. Maatwerk is noodzakelijk. Juridische kaders 
en kennis van de (rechts)psychologie over risico’s in 
verhoor bieden kaders voor het verhoor, maar tussen beide 
kan een spanningsveld bestaan. Naarmate de ernst van 
het strafbare feit groter is, mag er in het verhoor meer druk 
worden uitgeoefend, is er meer geoorloofd5, maar wel 
afgestemd op (de psychische gesteldheid van) de ver-
dachte. Het in acht nemen van de meest recente (rechts)
psychologische inzichten is de beste waarborg voor het 
verkrijgen van een verklaring op zo betrouwbaar moge-
lijke wijze.

Meest gebruikte methode
De derde genoemde methode, de SVS, vormt in de praktijk 
vaak de kern van de gekozen aanpak. De basis voor deze 
strategie is gelegd in 1989 aan de hand van een (nooit 
gepubliceerd) experiment bij de toenmalige Recherche-
school in Zutphen. De methode en het experiment zijn wel 
in diverse (internationale) publicaties beschreven (Van der 
Sleen, 2009; Hoekendijk & Van Beek, 2015; Van Beek & 
Hoekendijk, 2015).

In het onderzoek kregen vier personen de opdracht om 
ieder vier diefstallen te plegen onder gecontroleerde condi-
ties. Deze proefpersonen werden vervolgens verhoord door 
vier als goed verhoorder bekendstaande rechercheurs. Uit 
de analyse kwamen vier effectieve principes naar voren:
a  Opbouwen van druk door de ‘verdachten’ te confronteren 

met bevindingen uit het opsporingsonderzoek;
b  Minimaliseren van weerstand tot verklaren;
c  Vooraf toetsen van alternatieve verklaringen (omsinge-

len)
d  Bekrachtigen van gewenst gedrag.

Recent onderzoek ondersteunt een aantal van deze uit-
gangspunten van de SVS. 

Het confronteren van een verdachte op inhoud door het 
neutraal voorhouden van bevindingen uit het opsporingson-
derzoek, is effectiever dan het confronteren door middel van 
gedrag als stemverheffingen en de vuist op tafel (Verhoeven, 
2014), of het eindeloos herhalen van argumenten.

De geleidelijke drukopbouw in de SVS, van minst belas-
tende aanwijzing naar meest belastende, voorkomt dat meer 
kwetsbare verdachten meteen onder druk worden gezet. Het 
omsingelen biedt verdachten de gelegenheid in een vroeg 
stadium openheid van zaken te geven, voordat (alle) dader-
informatie (druppelsgewijs) is prijsgegeven. Dit sluit aan bij 
het eerder genoemde druppelsgewijs presenteren van 
bewijs. 

Het omsingelen en strategisch uitspelen van de tacti-
sche aanwijzingen deelt de SVS met de eerder genoemde 
SUE-methode. Dit past ook bij het gegeven dat de percep-
tie van (de sterkte van) het bewijs de meest voorkomende 
reden is voor een verdachte om zaakgericht te verklaren 
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(Gudjonsson & Petursson, 1991; Moston, Stephenson & 
Williamson, 1992).

Het verzamelen van de tactische aanwijzingen is nodig 
ter voorbereiding van het kunnen uitvoeren van de SVS. 
Een goede voorbereiding is ook een sleutelprincipe uit het 
raamwerk PEACE dat in 1992 in Engeland en Wales is 
ontstaan, na enkele gerechtelijke dwalingen daar. PEACE 
staat voor Preparation and Planning, Engage and Explain, 
Account, Closure en Evaluation. Nederland werkt volgens 
soortgelijke principes (Walsh, Gavin, Oxburgh, Redlich & 
Myklebust, 2015), zij het niet vervat in één raamwerk maar 
in een stelsel van richtlijnen en werkprocessen. Ook bij ons 
moet de verhoorder zich voorbereiden (ken de PD, de 
sporen, het dossier en het feit), wordt het doel en de verden-
king duidelijk uitgelegd, contact gemaakt en een werkrela-
tie opgebouwd en geprobeerd informatie te verzamelen. Na 
het verhoor hoort een evaluatie te volgen.

Ethische overwegingen
De SVS past niet alleen binnen het huidig wetenschappelijk 
paradigma. De methode sluit ook aan bij internationale 
ethische overwegingen. De speciale rapporteur van de 
Verenigde Naties beveelt de lidstaten aan een ethisch 
verantwoorde set van standaarden en procedurele waarbor-
gen te ontwikkelen voor het verhoor6. Deze moet de fysieke 
en mentale integriteit van personen in verhoor respecteren 
en beschermen.

De VN definieert verhoor als het ondervragen (questio-
ning) van verdachten, getuigen en slachtoffers. Het doel 
daarbij moet zijn het verzamelen van accurate en betrouw-
bare informatie teneinde de waarheid te achterhalen van 
alle feiten uit het onderzoek. Presumptie van onschuld en 
het toetsen van alternatieve verklaringen zijn belangrijke 
principes. Er moet veel aandacht zijn voor de voorbereiding 
van het verhoor: de verhoorder moet alle zaakinformatie 
kennen alsmede de bestanddelen van het strafbare feit, en 
toch objectief en onbevooroordeeld het verhoor ingaan. De 
verdachte moet zijn verhaal kunnen doen, maar wanneer 
nodig moeten vragen worden gesteld over alternatieve 
verklaringen, en kunnen tactische aanwijzingen uit het 
onderzoek op strategische wijze worden voorgelegd. 

De VN-rapporteur pleit daarmee – terecht – voor zoveel 
mogelijk transparantie. De enige uitzondering daarop is het 

tijdstip van het onthullen van de tactische aanwijzingen. 
Hier strategisch mee omgaan, bijvoorbeeld in de vorm van 
druppelsgewijs of laat in het verhoor onthullen, behoort tot 
de vrijheid van de verhoorder. 

Van statisch model naar gereedschapskist
Het verdachtenverhoor hoeft zich dus niet te beperken tot 
een methode die directe en volledige transparantie biedt, 
zoals door sommigen wordt aanbevolen (Boon, Odinot, 
Horselenberg & Geijsen, 2016). Zoals uit de casus van 
Mike ook naar voren kwam, zit hier met het oog op waar-
heidsvinding ook een risico in. Het direct vrijgeven van alle 
tactische aanwijzingen biedt een schuldige verdachte de 
gelegenheid een scenario te construeren dat consistent is 
met deze aanwijzingen (Tekin et al., 2015). Het is daarna 
niet meer te controleren of dit ook klopt met de feiten. Een 
kwetsbare verdachte kan de aanwijzingen voor waar aanne-
men of accepteren om de verhoorder te pleasen, met als 
risico dat hij onjuist gaat verklaren. Het vooraf toetsen van 
alternatieven in combinatie met het druppelsgewijs voorleg-
gen van de tactische aanwijzingen kan dit voorkomen. Een 
goed voorbereide en uitgevoerde strategie levert dus in 
potentie een grotere bijdrage aan het proces van waarheids-
vinding.

Een meer praktische reden voor het gefaseerd onthullen 
is het feit dat in complexere zaken niet meteen alle onder-
zoeksgegevens voorhanden zijn, terwijl er toch al redenen 
kunnen zijn om de verdachte te verhoren met de kennis tot 
dusver. 

Alle ontwikkelingen overziend lijkt de SVS nog steeds een 
solide uitgangspunt. Wel komen we tot twee vaststellingen.

De eerste is dat de naam standaardverhoorstrategie met 
de kennis van nu verkeerd is gekozen. De naam suggereert 
een standaardinzet, waar juist per casus een aantal welover-
wogen keuzes gemaakt moet worden. Ook komt het belang 
van het uitzoeken van alternatieve verklaringen nog onvol-
doende naar voren. In de komende uitgave van de Handlei-
ding Verhoor (Van Amelsvoort & Rispens, in press) wordt 
daarom de nieuwe naam Scenario’s Onderzoekende 
Methode (SOM) geïntroduceerd.

De tweede is dat er didactisch wel argumenten zijn voor 
het uitdragen en aanleren van één ‘statisch’ model, maar dat 
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de praktische toepassing in een complexer wordende 
werkelijkheid meer en meer maatwerk vergt: voortdurend 
variëren op het thema. Een goed verhoorder kan de diverse 
verhoormethoden toepassen en kent hun voor- en nadelen, 
toepassingsvormen, voorwaarden en varianten. Daarnaast 
beheerst hij in ruime mate de algemene gespreksvaardighe-
den. Deze verhoor- en gesprekstechnieken vormen samen 
als het ware de inhoud van een gereedschapskist (tool box). 
Zoals de loodgieter per lekkage een analyse van de situatie 
maakt, daarbij passend gereedschap kiest en deze op de 
situatie toegespitst inzet, zo mag je van een verhoorspecia-
list verwachten dat hij inschat welke onderdelen in welke 
samenhang de grootste effectiviteit en de minste risico’s 
bieden. Het gereedschap verdient een plek in de gereed-
schapskist zodra het
a  past in een ethisch raamwerk zoals dat van de VN;
b  past in een nationaal juridisch en rechtspsychologisch 

kader;
c  wetenschappelijk bewezen effectief is of ten minste in 

lijn is met het actueel geldend wetenschappelijk para-
digma.

Nieuwe wegen
De toolbox-benadering houdt in dat er per casus gekeken 
wordt welke elementen van de SOM en/of andere verhoor-
methoden wel en niet geschikt zijn en welke elementen, die 
voldoen aan de net genoemde drie criteria, eraan toege-
voegd kunnen worden.

Eén element dat wellicht in toenemende mate ingezet 
kan worden is pre-interview disclosure. Hoewel het drup-
pelsgewijs of laat onthullen van aanwijzingen in het verhoor 
effectiever is, zijn Engelse verhoorders er na de komst van 
de advocaat bij verhoor toe over gegaan om op tactische 
wijze voorafgaand aan het verhoor een deel van het bewijs te 
onthullen aan de raadsman. Dit om hem een inschatting te 
kunnen laten maken van wat de beste proceshouding is voor 
zijn cliënt.

Neem het voorbeeld van een vrouw die dood wordt 
aangetroffen in haar woning. Zij is duidelijk slachtof-
fer van een misdrijf en op haar lichaam wordt sperma 
gevonden. Er is een DNA-match met een man die, 
voor zover bekend is, geen bekende van haar was. In 
het voorgesprek krijgt de raadsman te horen dat er in 
de woning van het slachtoffer DNA van zijn cliënt is 
gevonden. De aard en locatie van het spoor worden 
achtergehouden. Bij zwijgen laten de verdachte en de 
raadsman de mogelijkheid onbenut om een plausibele 
alternatieve verklaring te geven voor het spermaspoor. 
De voorkennis van de raadsman zal de kans op zwij-
gen mogelijk verkleinen. Wanneer de verdachte een 
verklaring aflegt die geen recht doet aan de exacte 
aard en/of de locatie van het gevonden DNA is kenne-
lijke leugenachtigheid aangetoond. 

De toolbox-benadering vergt ook dat iedere opsporings-
ambtenaar minstens de basisgespreksvaardigheden goed 
beheerst. Naarmate de zaak en het verhoor complexer 
worden, moet de gereedschapskist meer gevuld zijn en 
dienen de vaardigheden van de verhoorder navenant te zijn. 
Zeker wanneer er meer van de verklaring afhangt en/of de 
verdachte kwetsbaar is, is de inzet van een gespecialiseerde 
verhoorder een vereiste. Een opleiding tot Professioneel 
Verhoorder of Verhoorder Kwetsbare Verdachte is dan een 
eerste stap om startbekwaam te worden.

Een verhooropleiding alleen is echter niet voldoende. Uit 
onderzoek blijkt dat verhoorvaardigheden voortdurend 
bijgehouden en aangescherpt moeten worden. Binnen zes 
maanden na opleiding verwateren deze anders al (Lamb, 
2002; Smets, 2012) en de lastigste, zoals een werkrelatie 
opbouwen, verdwijnen daarbij het eerst (Griffiths, 2014).

Om van startbekwaam vakbekwaam te worden en te 
blijven is een ‘zelflerend systeem’ nodig. De vuistregel om 
ergens onbetwist expert in te worden is het maken van 
10.000 ‘vlieguren’ (Ericsson, 1993). Voor verhoorders kan 
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dit bereikt worden door leren op de werkvloer en éducation 
permanente: feedback, coaching, terugkomdagen, meester-
gezelcombinaties of driejaarlijkse toetsing. Overigens sluit 
dit aan bij wat Huisman, Princen, Klerks en Kop (2016) de 
recherche in zijn geheel eerder al hebben aangeraden.

Bij de praktische uitvoering daarvan denken wij aan 
opgeleide verhoorspecialisten als aanspreekpunt, onder-
steuner en organisator van intervisie. Reflectie kan verder 
plaatsvinden onder supervisie van verhoorcoaches en 
recherchepsychologen. De coaches op hun beurt kunnen 
weer opgefrist en aangescherpt worden door verhoordocen-
ten, die hen competenties kunnen aanleren voor intervisie 
en supervisie, of deze laatste zelf begeleiden. De eerste 
lokale ervaringen hiermee op de werkvloer zijn positief. 
Landelijke implementatie betekent waarschijnlijk een 
verdere kwaliteitsimpuls.

Hoewel vaardigheden tot op zekere hoogte zijn aan te 
leren, is enige aanleg een duidelijke pre. Een goed verhoor-
der scoort van nature hoog op communicatieve vaardighe-
den, sensitiviteit, flexibiliteit en tactisch inzicht. Een 
belangrijke vaardigheid is kunnen aansluiten bij de 
gesprekspartner. Een veelplegende verslaafde verdachte, 
frauderende directeur, doorgewinterde zware jongen of first 
offender, ze vergen een verschillende houding, afstemming 
en communicatiestijl. Allround verhoorders bewegen zich 
makkelijker tussen de uitersten en zijn daarmee breed 
inzetbaar.

Selectie aan de poort zou een belangrijke factor voor 
succes kunnen zijn. Op dit moment zijn er wel formele 
instapeisen, maar de eigenlijke selectie vindt pas na de 
opleiding plaats, bij het examen. Het behoeft geen betoog 
dat dit weinig efficiënt is.

Conclusie
Het verdachtenverhoor heeft niet aan belang ingeboet. 
Integendeel. Het is nog steeds een van de belangrijke 
opsporingsmiddelen die bewijsmiddelen kunnen genereren, 
en kan belangrijke informatie geven over het hoe en waarom 
van het delict. Dit is niet alleen van belang voor het slacht-
offer, maar ook voor de veiligheid van de maatschappij en 
soms zelfs voor de verdachte; denk aan vervangende of 
alternatieve strafafdoening. Rechterlijke dwalingen hebben 

geleid tot meer waarborgen en bewustzijn rondom het 
fenomeen valse bekentenissen en risico’s in verhoor, met 
name bij kwetsbare verdachten.

De dynamiek in en rond verhoor is wel veranderd, onder 
meer door de komst van de advocaat en diens meer actieve 
rol. Dit biedt voordelen en nieuwe mogelijkheden. Het 
verzamelen van informatie op betrouwbare wijze in dienst 
van de waarheidsvinding blijft centraal staan, maar zal 
strategisch(er) moeten gebeuren. Dit vergt verhoorders die 
zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering van het 
verhoor afgewogen keuzes kunnen maken en de gekozen 
methoden ook goed kunnen toepassen. Om deze kwaliteit te 
garanderen zijn selectie, opleiding en éducation perma-
nente noodzakelijke voorwaarden. «
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Noten
1  Vanaf 1 maart 2016 geldt verhoorbijstand voor alle aangehouden 

verdachten.
2  Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aan-

gevers, getuigen en verdachten, Aanwijzing bijstand van tolken en ver-
talers in het opsporingsonderzoek in strafzaken.

3  De verhoormethoden worden beschreven in de Handleiding Verhoor 
(Van Amelsvoort & Rispens). Binnenkort verschijnt de 7e herziene 
druk.

4  Alle informatie met betrekking tot de gebeurtenis waarvoor een bron is: 
informatie uit sporen, sporenbeeld en technische aanwijzingen.

5  O.a. ECLI:NL:HR:2001:AB1473, ECLI:NL:HR:2002:AD8906 en 
ECLI:NL:RBAMS:2013:4441.

6  Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 
United Nations General Assembly, 5 August 2016
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