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Voorwoord 

 

Twaalf jaar geleden moest ik gaan nadenken over een studiekeuze. Mijn vader opperde ‘rechten’, 

wat de puber in mij destijds een belachelijk idee vond. Ik schoof het terzijde en richtte mij op de 

psychologische hoek. Dit bleek al snel geen match en in plaats van door te studeren, ging ik werken 

en volgde ik een korte opleiding tot coupeuse. Ik trouwde en een paar jaar later werd eind 2016 onze 

eerste zoon geboren. Met hem kwam ook de drang om te gaan studeren en een toekomstperspectief 

te hebben, waarin ik tegelijk thuis kon zijn voor onze (toekomstige) kinderen, iets nuttigs kon doen 

naast het moeder zijn en ook de hersens die ik gekregen heb kon gebruiken. Mijn vader opperde 

opnieuw een studie rechten, aan de Open Universiteit zodat ik thuis kon blijven. Deze keer gaf hij me 

er een boek bij: 'Just Mercy'. Geschreven door een advocaat in Amerika, Brian Stevenson, over vele 

onschuldige, veelal afro-Amerikaanse, veroordeelden 'on death row'. Toen ik halverwege was 

meldde ik mij in een impulsieve bui al aan voor de studie rechtsgeleerdheid. 

Een kleine vier jaar later rondde ik mijn bachelor af en startte ik de master met als profiel strafrecht. 

Tijdens een van de eerste cursussen die ik hiervoor volgde, werd ik op het spoor van de Villamoord 

gezet. De documentaire daarover1 fascineerde en maakte me woedend tegelijk. Het onderwerp liet 

me niet meer los. Met dit scriptieonderwerp is voor mij de cirkel van mijn rechtenstudie rond. Ik ben, 

zonder hier bewust mee bezig te zijn, weer aanbeland bij het begin: te willen vechten voor diegenen 

die onschuldig veroordeeld zijn. Eigenlijk sta ik nog steeds aan het begin, maar nu met wat 

noodzakelijke bagage en hernieuwde motivatie. De studie psychologie (aan de OU: zonder campus 

en zonder excessief aan groepsopdrachten) doe ik er inmiddels alsnog bij, uit nieuwsgierigheid, maar 

ook om hierna verder te kunnen in de rechtspsychologische hoek. 

Gelukkig komen gerechtelijke dwalingen in Nederland minder voor dan in Amerika en is de 

Villamoord een verhaal dat je niet elke dag hoort. Toch hoop ik dat ik in de toekomst iets kan 

bijdragen aan het nog meer waarmaken van het bekendste adagium in ons strafrecht: geen straf 

zonder schuld.  

Dit is ook de plek te zijn om mensen te bedanken. Dit doe ik graag, hoewel ik van harte hoop dat ik 

het al wel heb laten blijken. Anders alsnog bij dezen. Allereerst mijn ouders, die mijn studie mogelijk 

maken en specifiek mijn vader en oom Michiel voor alle wijze raad en kritische opmerkingen bij mijn 

schriftelijk werk. Jaap, mijn lieve man, dankjewel voor al die uren dat je naast je werk de jongens in 

het gareel hield, luiers verschoonde en met ze naar buiten ging, zodat ik even een paar uur kon 

werken. Dankjewel voor de late uurtjes waarin ik het nodig had om mijn hoofd leeg te maken door 

jou een college te geven over de stof die ik doorgewerkt had die dag. Die droge juridische kost moet 

een beproeving zijn als je toe bent aan slaap. Dankjewel dat je altijd achter me staat, ook al gooi ik 

nog wat extra hooi op de toch al volle vork. Dankjewel voor je liefde, vertrouwen en rust. Dankjewel 

dat jij er altijd bent.  

En Floris, Thijmen en Maarten, lieve schatten, sorry. Sorry voor alle ongelezen boekjes, niet-

gespeelde spelletjes en ongebouwde lego, alle ongeduldige momenten en afwezige antwoorden. 

Weet dat mama heel veel van jullie houdt en dat het uiteindelijk allemaal voor jullie is!  

                                                           
1
 ‘De Villamoord’, KRO-NCRV, NPO, terug te kijken via npostart.nl. 
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Lijst van afkortingen 

 

Aanwijzing Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, 

getuigen en verdachten (Aanwijzing AVR) 

ACAS Adviescommissie afgesloten strafzaken 

De Richtlijn  Richtlijn 2013/48/EU (PbEU, L 294) 

EHRM   Europese Hof voor de Rechten van de Mens 

EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) 

Het besluit  Besluit inrichting en orde politieverhoor 

HR   Hoge Raad  

HvJ   Hof van Justitie van de Europese Unie  

NOvA   Nederlandse Orde van Advocaten 

OvJ   Officier van justitie 

Pv (pv)   Proces-verbaal 

Sv   Wetboek van Strafvordering 
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1 Inleiding  

 

1.1  De Villamoord 

Op 2 september 1998 werd een moord gepleegd in een villa in Arnhem. De bewoonster werd 

doodgeschoten, een jonge vrouw die op bezoek was, werd ook beschoten, maar overleefde de 

aanval. De aanwijzingen waren minimaal, slechts één dader werd beschreven door het overlevende 

slachtoffer. Een half jaar later worden 11 mensen gearresteerd, verdacht van deze moord. Hierna 

volgen lange verhoren, soms met tolk, maar zonder raadsman.2 Later bleek dat er (grote) fouten 

gemaakt zijn in het verhoor en in het daaropvolgende proces-verbaal (pv). Zo is op de opname te zien 

hoe de verhoorders de verdachten flink onder druk zetten, intimideren en net zo lang om een ander 

antwoord vragen tot zij tevreden zijn met dat antwoord.3 Verdachte Ömer moest net zo lang gokken 

welke auto er gebruikt was, tot hij een blauwe Golf noemde. Dit gokken was niet terug te vinden in 

het pv. In plaats daarvan leek ‘de blauwe Golf’ daderkennis te zijn.4 Ook een andere verdachte, 

Sevket, noemt deze blauwe Golf. Onder andere op dit punt van overeenkomst oordeelt het hof 

vervolgens dat de verklaringen betrouwbaar en bruikbaar zijn. Uit de opnames blijkt de gang van 

zaken echter heel anders en werd sterk gestuurd door de verhorende agenten.5 

Uiteindelijk worden negen verdachten veroordeeld, in grote mate gebaseerd op de verklaringen van 

Ömer en Sevket.6 Technisch bewijs is er, ook na later onderzoek met moderne technieken, niet.7 

De gevolgen voor de veroordeelden zijn groot, zowel feitelijk, ze hebben immers ‘hun’ straf 

uitgezeten, als psychisch. Dit blijkt uit de documentaire, maar ook uit het arrest van de Hoge Raad 

(HR) na het laatste8 herzieningsverzoek. Dit verzoek tot herziening is, net als de eerdere verzoeken 

afgewezen, wegens gebrek aan een ‘novum’. Dit ondanks het kritische oordeel van de 

Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS).9 

In de documentaire is een grote mate van druk van de verhoorders te zien, veelvuldig gissen door de 

verdachten en een pv dat van beide weinig tot niets laat blijken. Het ACAS noemt dat dit alles de 

kans op valse bekentenissen enorm heeft doen toenemen.10 De meest klemmende vraag die daarbij 

rijst is, kan dit met de huidige stand van rechtsbescherming voor de verdachte nog steeds, zeker nu 

blijkt dat een herzieningsverzoek ook geen soelaas biedt?11  

 

                                                           
2
 Van Koppen & Horselenberg, E&R 2018, afl. 6, p. 280; ‘De Villamoord’, KRO-NCRV, NPO, terug te kijken via 

npostart.nl. 
3
 ‘De Villamoord’, KRO-NCRV, NPO, terug te kijken via npostart.nl. 

4
 Israëls, E&R 2015, afl. 6, p. 219-223. 

5
 Israëls, E&R 2016, afl. 2, p. 55-58; Israëls, E&R 2015, afl. 6, p. 219-223. 

6
 Van Koppen & Horselenberg, E&R 2018, afl. 6, p. 280. 

7
 Cleiren, NJB 2021/1457, p. 1660. 

8
 De eerste pogingen werden al in 2002 en 2003 gedaan. 

9
 HR 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:633, r.o. 6; Cleiren, NJB 2021/1457; ‘De Villamoord’, KRO-NCRV, NPO, 

terug te kijken via npostart.nl. 
10

 Cleiren, NJB 2021/1457, p. 1660. 
11

 De ACAS vond dit een kwalijke zaak en met hen vele anderen. Dat is echter niet de kern van deze scriptie en 
zal daarom verder blijven rusten. Zie: Cleiren, NJB 2021/1457. 
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1.2  Centrale vraag 

In het geval van de Villamoord hadden de verhoren bij de politie een bepalende rol voor de rest van 

het proces. De pv’s die hierbij opgemaakt werden, vormden cruciaal bewijsmateriaal. In deze scriptie 

wordt beschreven welke regels op dit moment gelden voor het politieverhoor en het opmaken van 

een pv daarvan, en welke grote veranderingen er hebben plaatsgevonden sinds de Villamoord. 

Daarbij wordt artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het recht op 

een eerlijk proces, als toetsingskader aangehouden.  

De centrale vraag zal zijn: 

Welke rechtsbescherming bestaat er voor de verdachte in een verhoorsituatie en wordt hiermee 

voldaan aan art. 6 EVRM en bovendien zoveel mogelijk gewaarborgd dat de uitkomst van dit verhoor 

betrouwbaar is? 

Ter illustratie wordt teruggegrepen op de Villamoord, maar de rechten zullen besproken worden 

zoals zij op dit moment (zouden moeten) gelden. De focus ligt op de raadsman bij het verhoor en de 

weergave van het verhoor in het pv. 

 

1.3 Leeswijzer 
De besproken literatuur is omwille van de omvang voornamelijk van de laatste 15 jaar. Vanaf dit 

moment kwam er beweging rondom de grootste veranderingen die deze scriptie behandelt.  

Ook inhoudelijk moet een aantal zaken buiten beschouwing blijven. Als de politie de rechten van de 

verdachte toch schendt in het vooronderzoek, of als het pv onjuist of onvolledig blijkt, kan de rechter 

hier op grond van art. 359a Sv gevolgen aan verbinden. De vele verschillende voorwaarden, nuances 

en gradaties die hier in de literatuur aan gegeven worden, maken dat dit op zich voldoende stof is 

voor een scriptie en zal buiten beschouwing blijven. Ook het project Modernisering Strafvordering 

blijft onbesproken, aangezien de situatie wettelijk gezien niet significant zal veranderen.12 

De kennis van valse bekentenissen en hoe zij tot stand komen, is na de Villamoord enorm 

toegenomen.13 Dit onderwerp hoop ik later in mijn carrière (verder) te mogen onderzoeken, maar 

moet ik nu helaas laten rusten, op een korte aanhaling van literatuur na. 

Wel aan de orde komt het volgende: 

In hoofdstuk 2 staat art. 6 EVRM centraal, met de rechten die daaruit voortvloeien en de uitleg die 

het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) daaraan geeft. Dit zal beperkt blijven tot de 

belangrijke, relevante zaken voor deze scriptie en niet een uitvoerige studie van jurisprudentie zijn. 

Enkele aspecten worden in latere hoofdstukken nog iets verder uitwerkt, indien dat noodzakelijk is 

voor het daar besproken onderwerp. 

In hoofdstuk 3 bespreek ik beknopt de rechten die de verdachte in een verhoorsituatie heeft in 

Nederland. Uitvoerig aan bod komt daarna de ontwikkeling van de raadsman die inmiddels bij het 

verhoor aanwezig mag zijn, met de rol die hij mag hebben en de rol die hij zou moeten hebben.  

Het proces-verbaal staat centraal in hoofdstuk 4, alsmede het belang van een audio(-visuele) 

opname van het verhoor.  

Hoofdstuk 5 bevat enkele afsluitende woorden en een eindconclusie.  

                                                           
12

 Wetsvoorstel 2020, boek 1 Hoofdstuk 4, boek 2 hoofdstuk 1 en 3. 
13

 Cleiren, NJB 2021/1457, p. 1660. 
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2 Artikel 6 EVRM bij het politieverhoor  

 

Artikel 6 van het EVRM heeft grote betekenis voor zowel het strafrecht als het bestuursrecht en hier 

is een buitengewone hoeveelheid rechtspraak en literatuur over te vinden. In deze beknopte 

behandeling ligt de focus op de aspecten die van belang zijn voor het politieverhoor van de 

verdachte. De aangehaalde arresten zijn die, die het belangrijkst zijn voor de ontwikkeling of in de 

literatuur. In geen geval is het echter een uitputtend overzicht. 

In de volgende paragraaf worden de eisen die voortvloeien uit art. 6 EVRM, allereerst voor de 

toepasselijkheid van het artikel besproken. Daarna volgen de regels die voor het verhoor van belang 

zijn, zoals het zwijgrecht, het pressieverbod en de aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor. 

Vervolgens enkele opmerkingen over de toetsing aan art. 6 EVRM (par. 2.2) en enkele afsluitende 

woorden (par. 2.3). 

 

2.1 Artikel 6 EVRM 

De kern van artikel 6 EVRM is het recht op een eerlijk proces. In het bijzonder van belang is de 

mogelijkheid tot tegenspraak, waarbij sprake moet zijn van ‘equality of arms’. De mogelijkheden van 

de verdediging om ontlastende elementen naar voren te brengen, mogen niet onderdoen voor de 

tegenoverstaande mogelijkheden van de aanklager.14 Een eerlijk proces biedt verder in ieder geval 

voldoende waarborgen tegen willekeurige bestraffing.15 Hieruit zijn meerdere bekende rechtsregels 

af te leiden. Een aantal hiervan is ook gecodificeerd in het Wetboek van Strafvordering, deze zullen in 

het volgende hoofdstuk behandeld worden.  

Art. 6 EVRM is van toepassing in het geval van een ‘criminal charge’. Of hiervan sprake is, wordt 

beoordeeld aan de hand van de zogenaamde ‘Engel-criteria’. Deze criteria zijn: de classificatie van 

een procedure naar nationaal recht, de aard van het delict en de aard en zwaarte van de opgelegde 

sanctie. Het eerste criterium weegt daarbij het lichtste.16 In geval van een procedure in strafrecht zal 

hier alleen bij oplegging van een maatregel eventueel conflict over kunnen bestaan.17 In andere 

gevallen zullen vooral de aard van het delict (een misdrijf of overtreding) en het soort sanctie (een 

bestraffende) leiden tot een kwalificatie als ‘criminal charge’. In het vervolg wordt er daarom van 

uitgegaan dat art. 6 EVRM van toepassing is. 

2.1.1 Het nemo-teneturbeginsel 

Uit art. 6 EVRM vloeit het nemo-teneturbeginsel voort. Dit beginsel houdt in dat niemand mee hoeft 

te werken aan zijn eigen veroordeling en dat hij daartoe dus niet gedwongen of verplicht mag 

worden. Uit het nemo-teneturbeginsel volgt op zijn beurt het zwijgrecht. Als een verdachte ervoor 

kiest om te zwijgen, mogen hieruit (in beginsel) geen consequenties volgen. Hierdoor hangen het 

                                                           
14

 Keulen & Knigge 2020, p. 85; EHRM 20 november 1986, ECLI:CE:ECHR:1989:1120JUD001145485, par. 41 
(Kostovski/Nederland). 
15

 Keulen & Knigge 2020, p. 85. 
16

 EHRM 21 februari 1984, ECLI:NL:XX:1984:AC9954 (Öztürk); EHRM 8 juni 1976, ECLI:NL:XX:1976:AC0386 
(Engel e.a./Nederland). 
17

 EHRM 5 juli 2001, ECLI:CE:ECHR:2001:0705JUD004108798 (Philips/VK). 
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nemo-teneturbeginsel en het zwijgrecht sterk samen met de onschuldpresumptie van lid 2.18  

Een schending van het beginsel kan in verhoorsituatie optreden door verklaringen af te dwingen, 

mondeling dan wel schriftelijk.19 Verklaringen die onder druk worden afgelegd bevatten vaker valse 

bekentenissen.20 Het nemo-teneturbeginsel dient door het voorkomen hiervan dus ook de 

waarheidsvinding.21  

Het EHRM heeft onderscheid gemaakt tussen wilsafhankelijk en wilsonafhankelijk materiaal, voor de 

toepasselijkheid van het nemo-teneturbeginsel. In deze scriptie is vooral het wilsafhankelijke 

materiaal, een verklaring is daar het schoolvoorbeeld van, van belang. Hierbij is een mindere mate 

van dwang toegestaan. 22 Ook voor het verkrijgen van wilsonafhankelijk materiaal zijn echter geen 

extremiteiten geoorloofd.23 

Het politieverhoor draait om het verkrijgen van een verklaring van de verdachte, die ook in het 

volgende proces-verbaal centraal staat. Dwang is hierbij niet verboden, maar hoeveel geoorloofd is, 

is moeilijk concreet in regels te vatten. Van belang zijn de aard en mate van dwang, eventuele andere 

waarborgen en de manier waarop de informatie later is gebruikt.24 Een sterk afgedwongen 

verklaring, waarop via het pv vervolgens bijna de hele bewijsredenering is gefundeerd, terwijl de 

verdachte wel naar voren gebracht heeft dat hij ernstig onder druk gezet is, zal in ieder geval niet 

door de beugel kunnen.  

Het EHRM noemt in de zaak John Murray dat het zwijgrecht al geldt in een politieverhoor. Ook het 

zwijgrecht betekent niet dat er geen enkele vorm van druk gebruikt mag worden tijdens het verhoor. 

Van belang is dat de verdachte in deze zaak nog steeds kon zwijgen, wat hij dan ook gedaan heeft. 

Dit zwijgen mag vervolgens niet opgevat worden als een teken van schuld.25 Hoewel enige vorm van 

pressie dus wel is toegestaan, moet een verdachte nog steeds kunnen zwijgen. Het zwijgrecht is 

daarmee absoluut. Dit is zelfs zo als er gevaar bestaat voor het leven of de veiligheid van anderen.26  

Wat betreft het nemo-teneturbeginsel geldt, dat dit niet absoluut is. Dit geldt bij wilsonafhankelijk 

materiaal, maar ook het zwijgen van de verdachte mag wel bepaald gewicht in de schaal leggen, van 

een al sluitende bewijsconstructie. In Nederlandse termen betekent dit, dat het zwijgen van de 

verdachte de rechterlijke overtuiging mag helpen, als de verdachte verzaakt een alternatief scenario 

of logische verklaring te leveren. Zwijgen mag echter nooit zelfstandig tot bewijs dienen.27 Verdachte 

mag zwijgen (het zwijgrecht is absoluut), maar dat mag hem onder strenge voorwaarden wel 

aangerekend worden (het nemo-teneturbeginsel is niet absoluut).  

2.1.2 Recht op toegang tot een advocaat 

Uit lid 1 van art. 6 EVRM volgt dat er tijdens het eerste verhoor als verdachte al toegang moet zijn tot 

                                                           
18

 EHRM 8 april 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0408JUDO03854497, par. 39 (Weh/Oostenrijk); Keulen & Knigge 
2020, p. 86-87; Meijer & Ter Haar, TWPS 2018/23, p. 46-47. 
19

 Stijnen 2011, par. 2.6. 
20

 Stevens & Verhoeven, DD 2011/9. 
21

 Dubelaar, RMThemis 2009, afl. 3, p. 103. 
22

 EHRM 17 december 1996, ECLI:NL:XX:1996:ZB6862, par. 69 (Saunders/VK).  
23

 EHRM 11 juli 2006, ECLI:NL:XX:2006:AY9133 (Jalloh/Duitsland). 
24

 Ligthart, DD 2019/16, p. 224. 
25

 EHRM 8 februari 1996, ECLI:NL:XX:1996:AC0232, NJ 1996/725, m.nt. G. Knigge, par. 45 e.v. (John Murray/VK). 
26

 Van Kempen, DD 2016/71, p. 803-804. Bijvoorbeeld zoals in de zaak: EHRM 13 september 2016, 
ECLI:CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, par. 235, 257-274 (Ibrahim/VK). 
27

 Meijer & Ter Haar, TWPS 2018/23. 
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een advocaat. Het (algemene) recht op rechtsbijstand is bovendien expliciet genoemd in lid 3 sub c. 

In beginsel betekent het gebruiken van een incriminerende verklaring voor de veroordeling een 

schending van dit artikel, als bij het verhoor waarin de verklaring werd afgenomen geen advocaat 

aanwezig was.28  

In de vorige eeuw werd met dit recht op verhoorbijstand nog milder omgegaan. Alles hing af van de 

bijzonderheden van de zaak en in hoeverre de verdachte afstand had gedaan van zijn recht op 

rechtsbijstand.29 In de basis is dit nog steeds zo, maar het EHRM is in de loop der jaren steeds meer 

gaan uitspreken wat het recht precies inhoudt. Voor Nederland ging de bal pas echt rollen met de 

zaak Salduz. De verdachte in deze zaak was minderjarig, maar het Hof noemde dat het recht geldt 

voor iedere verdachte.30 In de zaak Blokhin benadrukte het EHRM (nogmaals) het belang van de 

aanwezigheid van een raadsman bij het politieverhoor, omdat hierin het bewijs vergaard wordt dat 

het raamwerk voor de rest van het proces vormt.31 Het politieverhoor heeft hierdoor invloed op de 

eerlijkheid van het hele proces. Een half jaar eerder benadrukte het hof ook al dat art. 6 EVRM (in 

casu vooral lid 3) wel degelijk van toepassing is in het strafproces dat voorafgaat aan de gerechtelijke 

procedure.32 In de volgende jaren is deze lijn voortgezet.33 In de zaak Van de Kolk oordeelt het Hof 

uitgesproken dat ook meerderjarige verdachten recht hebben op verhoorbijstand. Het ontbreken van 

een nationale wettelijke regeling doet hier niets aan af.34  

In de zaak Soytemiz ging het Hof al een stap verder. Behalve dat de advocaat aanwezig moet zijn 

tijdens het verhoor, moet hij ook de mogelijkheid hebben om hier actief aan deel te nemen en zelfs 

in kunnen grijpen.35  

Toch is ook dit recht niet absoluut. Uit de zaak Ibrahim blijkt, dat als er zeer goede redenen zijn om 

nog geen advocaat bij het verhoor toe te laten, art. 6 lid 3 sub c EVRM hiermee niet geschonden 

hoeft te zijn. In casu bestond er een serieus en onmiddellijk gevaar voor de publieke veiligheid. De 

volgende stap is dan te onderzoeken of het proces als geheel eerlijk is geweest, waarbij de 

afwezigheid van een goede reden ten nadele van de staat zwaar meeweegt.36 Dit gevaar moet 

voldoende reëel zijn, maar harde aanwijzingen zijn niet nodig.37  

Een extra opmerking is nog op zijn plaats bij art. 6 EVRM lid 3 sub c. Naast recht op verdediging door 

een raadsman heeft de verdachte ook het recht om zichzelf te verdedigen. Als hij hier bewust, 

ondubbelzinnig en vrijwillig voor kiest, dit moet de rechter nagaan, mag de verdachte afzien van zijn 

recht op rechtsbijstand. Er bestaat geen plicht op bijstand door een advocaat. Dit betekent niet dat 

                                                           
28

 EHRM 8 februari 1996, ECLI:NL:XX:1996:AC0232, NJ 1996/725, m.nt. G. Knigge, par. 62-64 (John Murray/VK). 
29

 Stijnen 2011, par. 2.5. 
30

 EHRM 27 november 2008, ECLI:NL:XX:2008:BH0402, par. 51, 55 (Salduz). 
31

 EHRM 23 maart 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0323JUD004715206, par. 198 (Blokhin/Rusland). 
32

 EHRM 20 oktober 2015, ECLI:CE:ECHR:2015:1020JUD002570311, par. 76 e.v. (Dvorski/Kroatië). 
33

 EHRM 9 november 2018, ECLI:CE:ECHR:2018:1109JUD007140910 (Beuze/België); EHRM 28 mei 2019, 
ECLI:CE:ECHR:2019:0528JUD002319215 (Van de Kolk/Nederland). 
34

 EHRM 28 mei 2019, ECLI:CE:ECHR:2019:0528JUD002319215, par. 34 (Van de Kolk/Nederland). Dit is van 
belang omdat Nederland lang vol bleef houden dat uit Salduz geen recht op verhoorbijstand voor alle 
verdachte af te leiden was.  
35

 EHRM 27 november 2018, ECLI:CE:ECHR:2018:1127JUD005783709, par. 44 (Soytemiz/Turkije). 
36

 EHRM 13 september 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, par. 235, 257-274 (Ibrahim/VK).  
37

 Zie uitgebreider: Van Kempen, DD 2016/71. 
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verdachte in zo’n geval ook maar zelf moet toezien op zijn recht op een eerlijk proces. Bij gebrek aan 

een advocaat om de verdachte bij te staan zal de rechter hier extra alert op moeten zijn.38 

2.1.3 De onschuldpresumptie 

Lid 2 van art. 6 EVRM behelst de onschuldpresumptie. In een verhoorsituatie is van belang dat de 

verdachte niet te maken krijgt met ongeoorloofde dwangmiddelen en dat hij niet gedwongen of 

misleid mag worden tot het afleggen van een (bekennende) verklaring.39 Dit is voor Nederland de 

belangrijkste codificatie van dit rechtsbeginsel,40 daarom een kleine zijstap naar de uitleg die hier 

geldend is, waarbij niet per se alleen naar het EHRM gekeken wordt. 

De onschuldpresumptie is een rechtsbeginsel met diepe wortels in ons rechtssysteem.41 Zij geldt 

vanaf het moment dat iemand wordt verdacht of beschuldigd van het begaan van een strafbaar 

feit.42 Dit is vergelijkbaar met het ‘criminal charge’ criterium.  

Te onderscheiden zijn drie aspecten: ten eerste dient de verdachte behandeld te worden als ware hij 

onschuldig, tot zijn schuld in rechte bewezen is.43 Ten tweede hoeft de verdachte zijn onschuld niet 

te bewijzen. Met andere woorden, de bewijsvoeringslast ligt bij de overheid en niet bij de 

verdachte.44 Ten derde moet de verdachte bij (redelijke) twijfel over zijn schuldigheid worden 

vrijgesproken. Het bewijsrisico ligt daarmee bij de overheid.45 Dat de verdachte behandeld moet 

worden als onschuldig betekent ook, dat noch de politieambtenaar die het verhoor afneemt, noch de 

rechter die het dossier bekijkt er op voorhand vanuit mag gaan dat de verdachte wel schuldig zal zijn, 

zelfs al heeft dat er alle schijn van.  

2.1.4 Art. 6 EVRM en het proces-verbaal 

Kort gezegd moet in alle fasen van een proces aandacht zijn voor de vraag ‘draagt deze manier van 

handelen bij aan een eerlijk proces’? Dit speelt al op het moment dat iemand is aangemerkt als 

verdachte en er een dossier tegen hem gevormd wordt, dat uiteindelijk tot een vervolging leidt.46 Het 

EHRM legt nadruk op het belang van een goede naleving van art. 6 EVRM tijdens het verhoor, vooral 

in landen waarin dit verhoor vervolgens belangrijk is voor de verdere loop van het proces.47 Het 

proces-verbaal is in Nederland vaak een belangrijk bewijsstuk in een strafproces en daarmee is het 

van belang dat ook dit pv bijdraagt aan een eerlijk proces.48 Alles wat van belang is voor enig oordeel 

van de rechter zal in het pv terecht moeten komen.49 Concrete bewijsregels zijn echter niet af te 

leiden uit art. 6 EVRM, dat wordt overgelaten aan nationaal recht.50 

 

                                                           
38

 Franken, in: Attinger e.a./Mevis e.a., Handboek Strafzaken, par. 1.1 (online, bijgewerkt 5 maart 2012). 
39

 Keijzer 1987, p. 245-246. 
40

 Keijzer 1987, p. 243. 
41

 Bemelmans 2018, p. 476-484. 
42

 Nan, DD 2016/64, p. 712. 
43

 Keijzer 1987, p. 245-246; Bemelmans 2018, p. 486-488. 
44

 Keijzer 1987, p. 247-250; Bemelmans 2018, p. 238. 
45

 Keijzer 1987, p. 243-245; Bemelmans 2018, p. 238. 
46

 Vgl. EHRM 23 maart 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0323JUD004715206, par. 198 (Blokhin/Rusland). 
47

 EHRM 27 november 2008, ECLI:NL:XX:2008:BH0402, par. 50-53 (Salduz), later herhaald in o.a. EHRM 15 
december 2015, ECLI:CE:ECHR:2015:1215JUD000915410 (Schatschaschwili/Duitsland). 
48

 Malsch e.a. 2015, p. 21, 24. 
49

 EHRM 16 december 1992, ECLI:CE:ECHR:1992:1216JUD001307187 (Edwards/VK). 
50

 O.a. EHRM 26 maart 1996, ECLI:NL:XX:1996:AD2516, par. 67 (Doorson). 
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2.2 Toetsing aan art. 6 EVRM 

De toetsing aan art. 6 EVRM door de rechter geschiedt altijd achteraf. Er wordt dan, sterk casuïstisch, 

bekeken of de procedure als geheel eerlijk geweest is.51 Het is dus niet de rol van het EHRM om te 

onderzoeken of specifieke bewijsstukken gebruikt mochten worden.52 Een belangrijke vraag is, of de 

rechten van de verdediging gerespecteerd zijn. Daarnaast wordt meegewogen wat de kwaliteit is van 

gebruikt bewijs en hoe dit tot stand gekomen is. Als dat bewijs zwakker is, zal het meer steunbewijs 

nodig hebben.53 Ook vraagt een zwaardere straf om een grotere zorgvuldigheid van de autoriteiten, 

betreft het vergaren en inbrengen van bewijs.54 

De rechten die aan art. 6 EVRM ontleend kunnen worden, zijn, daarvan is bovenstaande een gevolg, 

doorgaans niet absoluut. Als er op een bepaald punt in het gehele proces vanaf de ‘criminal charge’ 

tot de veroordeling iets voorvalt wat schending van één van de rechten voortvloeiend uit art. 6 EVRM 

kan opleveren, is er ruimte dit elders in het proces te compenseren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan een schadevergoeding,55 niet gebruiken van het bewijs,56 of aan een verdachte die zijn 

verklaring later vrijwillig, of met aanwezigheid van een advocaat nogmaals herhaald.57  

 

2.3 Tussenconclusie 

Tijdens het verhoor zijn de belangrijkste rechten die uit art. 6 EVRM volgen het recht op 

verhoorbijstand, het nemo-teneturbeginsel met het zwijgrecht en de onschuldpresumptie. Daarnaast 

zal alles wat relevant is voor de rechter in het pv terecht moeten komen. Omdat het verhoor van 

groot belang is voor de verdere loop van het proces moet er zorgvuldig gewerkt worden. Van belang 

is ook dat de advocaat actief kan toezien op de naleving van de rechten van de verdachte.  

Hierin is grofweg een tweedeling te maken tussen de (uit art. 6 EVRM afgeleide) rechten die 

toekomen aan de verdachte (zoals het nemo-teneturbeginsel, zwijgrecht, onschuldspresumptie, 

recht op een eerlijk proces) en de rechten die dienstbaar zijn aan de waarborging van deze 

rechten(zoals het recht op rechtsbijstand, zorgvuldig pv). Zo kan de advocaat die bij het verhoor 

aanwezig is een betekenisvolle rol spelen in de bescherming van bijvoorbeeld het zwijgrecht. Dit 

komt nog uitgebreid naar voren in par. 3.3.2 e.v.  

De meeste rechten van art. 6 EVRM zijn niet absoluut, maar het is altijd goed om naar een zo groot 

mogelijke bescherming te streven. 

Opvallend is nog, dat art. 6 EVRM in zijn huidige versie al gold ten tijde van de Villamoord. Vooral het 

nemo-teneturbeginsel was al stevig verankerd in de rechtspraak van het EHRM. Van later datum is 

echter de uitleg over de toepasselijkheid van het artikel tijdens het verhoor en het belang van de 

advocaat bij het politieverhoor.  

                                                           
51

 Stijnen 2011, par. 2.7. Zie ook (in een ander vraagstuk): EHRM 26 maart 1996, ECLI:NL:XX:1996:AD2516 
(Doorson). 
52

 EHRM 12 mei 2000, ECLI:NL:XX:2000:AE1368, par. 34 e.v. (Khan); EHRM 13 september 2016, 
ECLI:CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, par. 254 (Ibrahim/VK). 
53

 EHRM 11 juli 2006, ECLI:NL:XX:2006:AY9133, par. 96 (Jalloh); EHRM 12 mei 2000, ECLI:NL:XX:2000:AE1368, 
par. 37 (Khan). 
54

 EHRM 11 december 2008, ECLI:NL:XX:2008:BH0404, par. 81 (Panovits/Cyprus). 
55

 Voor zover dit een passende reactie is. In de setting van deze scriptie is dat minder goed denkbaar. 
56

 EHRM 27 november 2008, ECLI:NL:XX:2008:BH0402, par. 55 (Salduz). 
57

 Keulen & Knigge 2020, p. 212; HR 13 september 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC3189, NJ 1989/454; HR 26 januari 
1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0157, NJ 1988/818. 
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3 Het verhoor van de verdachte 

 

Bij het verhoor van de verdachte zijn een aantal regels van toepassing die in de volgende paragrafen 

uitgewerkt worden, te beginnen bij wanneer iemand een verdachte is en wanneer er sprake is van 

een verhoorsituatie. In paragraaf 3.2 zal behandeld worden op welke rechten de verdachte 

aanspraak kan maken tijdens het verhoor. Het recht op een advocaat bij het verhoor is vrij nieuw en 

komt aan bod in par. 3.3. Vanaf deze paragraaf zal in de materie uitgebreider behandelen en komt 

ook de toetsing aan art. 6 EVRM aan bod.  

Het recht op verhoorbijstand is één van de grootste veranderingen sinds de Villamoord, althans voor 

Nederland. Niet alleen is dit een recht dat uitgesproken in art. 6 EVRM (lid 3 sub c) staat, de advocaat 

is bovendien van belang gezien de rol die hij kan vervullen bij het bewaken van het nemo-

teneturbeginsel, de onschuldpresumptie en de weergave van het verhoor in het proces-verbaal. Dit 

laatste komt in het volgende hoofdstuk uitvoerig aan bod. Afsluitend in dit hoofdstuk (par. 3.4) volgt 

een koppeling met art. 6 EVRM. 

 

3.1  Kwalificatie ‘verdachte in verhoorsituatie’ 
Volgens art. 27 lid 1 Sv is een verdachte degene tegen wie een redelijk vermoeden van schuld aan 

een strafbaar feit bestaat, gebaseerd op feiten en omstandigheden. Dit betreft het materiële begrip 

van ‘verdachte’, dat dient als waarborg tegen willekeurige en ongegronde ingrepen in het leven, de 

rechten en de vrijheden van burgers. Zodra de vervolging is aangevangen, is er sprake van het 

formele begrip van ‘verdachte’ van art. 27 lid 2 Sv. Dit is het geval zodra door politie of OM 

handelingen verricht zijn die daarbij passen. De beide begrippen zullen in de meeste gevallen 

samenvallen.58  

Het materiële begrip van verdachte is op te delen in een drietal eisen: een redelijk vermoeden van 

een gepleegd strafbaar feit, een redelijk vermoeden wie dat strafbare feit gepleegd heeft en het 

voortvloeien van die redelijke vermoedens uit feiten en omstandigheden. Binnen de term ‘redelijk 

vermoeden’ bestaat beoordelingsruimte voor de opsporingsambtenaar, maar door de rechter wordt 

geobjectiveerd getoetst. Het deel ‘feiten en omstandigheden’ mag ook vrij ruim geïnterpreteerd 

worden, waardoor hier vrij snel aan voldaan kan zijn.59 

De vraag wanneer er precies sprake is van een verhoorsituatie, is vooral in de rechtspraak ingevuld. 

Zo bepaalde de Hoge Raad in 1979 dat alle vragen die door een opsporingsambtenaar gesteld 

worden aan iemand die van een strafbaar feit wordt verdacht, gelden als ‘verhoor’ in de zin van art. 

29 Sv, waaraan dus een cautie vooraf moet gaan. De vragen moeten wel gaan over het vermoedelijk 

gepleegde feit.60 In het verlengde hiervan vallen vragen naar personalia niet onder het verhoor.61 Van 

een verhoor kan ook sprake zijn als de verdachte op straat vragen beantwoordt, of zich vrijwillig 

meldt op het politiebureau.62 Niet onder een verhoor valt de situatie dat een verdachte uit zichzelf, 
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 Keulen & Knigge 2020, p. 198-202; Corstens/Borgers & Kooijmans 2021, p. 97-101. 
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 Stijnen 2011, par. 6.4; Corstens/Borgers & Kooijmans 2021, p. 98-101. 
60
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61

 HR 18 september 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0883, NJ 1990/531 m.nt. Th.W. van Veen. 
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 Keulen & Knigge 2020, p. 209. 
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vrijwillig inlichtingen geeft over een door hem gepleegd strafbaar feit, zonder dat daar vragen over 

gesteld zijn.63 Van belang is, of de objectieve omstandigheden van het geval wijzen op een redelijk 

vermoeden van schuld, waardoor de verhoorde persoon door de opsporingsambtenaren als 

verdachte aangemerkt was.64  

Een strafbaar feit hoeft niet vast te staan. Er moet sprake zijn van een redelijk vermoeden van een 

strafbaar feit, dan kan er sprake zijn van een verhoorsituatie.65 In het navolgende zal bij de verdachte 

in een verhoorsituatie uitgegaan worden van de verdachte die op het politiebureau in een 

verhoorkamer verhoord wordt door een opsporingsambtenaar. Het begrip is echter ruimer dan dat. 

 

3.2 De rechten van de verdachte 
In titel II van boek 1 van het Wetboek van Strafvordering zijn de rechten genoemd die toekomen aan 

de verdachte. Deze zullen achtereenvolgens behandeld worden.66 Afgesloten wordt met de 

kennisneming van processtukken, waarvan de bepalingen staan in boek 1 titel IIA Sv. 

3.2.1 Titel II van boek 1 Sv 

Om te beginnen heeft de verdachte recht op een advocaat. Dit is te vinden in de artt. 28-28e Sv (en 

art. 6 lid 3 sub c EVRM). Op grond van art. 28a Sv kan de verdachte ook afstand doen van zijn recht 

op rechtsbijstand. Bijstand door een advocaat is niet verplicht. In beginsel is de keuze voor een 

specifieke advocaat een vrije keuze, maar ook de staat is gebaat bij -en dus verantwoordelijk voor- 

een behoorlijke verdediging en mag eisen stellen aan de raadsman. De staat zal ook een raadsman 

moeten toewijzen en betalen als de verdachte wel rechtsbijstand wenst, maar niet in staat is hier zelf 

de kosten voor te dragen.67 Volgens art. 28c Sv heeft de verdachte al vóór het eerste verhoor recht 

op consultatie met een advocaat. Sinds een aantal jaren mag de advocaat ook bij het verhoor 

aanwezig zijn, zoals nu te vinden is in art. 28d Sv.68  

In art. 29 lid 1 Sv is het pressieverbod te vinden. Met het zwijgrecht en de cautieplicht van het 

tweede lid vloeien deze voort uit het nemo-teneturbeginsel.69 Het pressieverbod geldt voor elke 

vorm van overhalen tot een niet in vrijheid afgelegde verklaring. Bepaalde druk in een verhoor, door 

confrontatie met bewijsmateriaal bijvoorbeeld, is echter niet ontoelaatbaar.70  

De cautie staat in art. 29 lid 2. Deze dient niet alleen om de verdachte bewust te maken van zijn 

zwijgrecht (dat hiermee ook in lid 2 staat) en verklaringsvrijheid, maar ook om de verhoorder eraan 

te herinneren dat hij zich moet onthouden van het gebruiken van ongeoorloofde dwang. Dit geldt 

overigens ook voor de verplichtingen van andere mededelingen aan de verdachte, van artt. 27c en 

27ca Sv.71 De cautie moet gegeven worden zodra iemand als verdachte is aangemerkt en vooraf aan 

vragen die betrekking hebben op het stafbare feit waarvan verdacht wordt.72 Van het geven van de 
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 Keulen & Knigge 2020, p. 216; Corstens/Borgers & Kooijmans 2021, p. 110-111. 
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cautie moet melding gemaakt worden in het pv. Als deze melding niet is gemaakt, mag de verklaring 

die volgt niet als bewijs gebruikt worden, tenzij duidelijk is dat de verdachte niet in zijn verdediging is 

geschaad. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een raadsman aanwezig was, of als de verklaring na de 

cautie alsnog herhaald werd.73  

Het zwijgrecht, het pressieverbod en het nemo-teneturbeginsel hebben allemaal een iets andere 

werking en uitleg. Dat maakt art. 6 EVRM op dit punt van belang, aangezien het nemo-

teneturbeginsel in bepaalde situaties (in geval van wilsonafhankelijk bewijsmateriaal) meer 

bescherming kan bieden dan het pressieverbod.74 Voor wat betreft de verklaringen van de verdachte 

tijdens een verhoor echter, bieden beide vergelijkbare bescherming.75 

Het proces-verbaal wordt opgemaakt op grond van art. 29a Sv. Dit pv kan vervolgens gebruikt 

worden als wettig bewijsmiddel op grond van art. 344 lid 1 Sv.  

De verdachte heeft recht op een tolk die bij het verhoor aanwezig is, op grond van art. 29b Sv. Dit 

recht bestaat ook in andere onderdelen van het vervolgingsproces. Tolken worden beëdigd en 

moeten daarvoor voldoen aan kwaliteitseisen.76 

3.2.2 Titel IIA van boek 1 Sv 

Tenslotte het recht op (behoorlijke) verdediging. Het eerder genoemde recht op rechtsbijstand is hier 

onderdeel van, maar ook het recht om zichzelf te verdedigen, wat vooral blijkt uit art. 6 lid 3 sub c 

EVRM. Om zich behoorlijk te (laten) verdedigen is ook het recht op kennisname van processtukken 

van belang, te vinden in art. 30 Sv e.v. Toegang tot de processtukken geldt in ieder geval vanaf het 

eerste verhoor na aanhouding,77 maar volledige openheid is op dat moment nog niet vereist. De 

officier van justitie (OvJ) mag de kennisname van bepaalde processtukken aan de verdachte 

onthouden.78 Dit is alleen toegestaan in het belang van het onderzoek, dus als de waarheidsvinding 

in het geding zou komen als de verdachte al wel van de stukken op de hoogte zou zijn. Dit kan ook 

een vruchtbare verhoortechniek zijn.79 Art. 31 Sv noemt de stukken die niet aan de verdachte 

onthouden mogen worden. Dit betreft processen-verbaal van eigen verhoren. Tijdens het verhoor zal 

dit nog niet zo relevant zijn.  

Niet alle stukken die tijdens een vooronderzoek geproduceerd worden, komen ook daadwerkelijk in 

het dossier dat de strafrechter onder ogen krijgt. De keuze hiervoor is aan de OvJ,80 al kunnen de 

verdachte en zijn raadsman wel om toevoeging van bepaalde stukken verzoeken.81 Er is wel een 

aanwijzing aan de OvJ voor wat een processtuk is of zou moeten zijn, namelijk alles wat relevant kan 

zijn voor de oordeelsvorming van de rechter in het beantwoorden van alle vragen van artt. 348 en 

350 Sv.82 
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3.2.3 De rechten van de verdachte in 1998 

Een aantal van deze rechten, naast art. 6 EVRM, stond ten tijde van de Villamoord al in het Wetboek 

van Strafvordering. Het recht op een advocaat bestond al wel, maar is later sterk uitgebreid met het 

recht op consultatie- en verhoorbijstand. De huidige versie is pas op 1 maart 2017 in werking 

getreden, samen met artt. 28a t/m 28e.83  

Art. 29 is in essentie niet gewijzigd. Het pressieverbod bestond ook in 1998 al. Sinds maart 2017 is 

ook art. 29a over het proces-verbaal opgenomen. Art. 29b, het recht op een tolk, is van iets eerder 

datum, maar bestond ten tijde van de Villamoord niet als zodanig.84 Het recht op kennisneming van 

processtukken bestond in essentie al wel, maar is in 2013 en 2017 uitgebreid met een tweetal meer 

processuele leden en is daarnaast geredigeerd. 

 

3.3 De advocaat bij het verhoor 

Een van de grootste veranderingen sinds 1998 is het recht op een advocaat bij het verhoor. De 

advocaat is de raadgeleerd adviseur van de verdachte, maar ook een vertrouwenspersoon en 

geoefende, partijdige woordvoerder. Hij behartigt de belangen van de verdachte, maar dit vindt zijn 

grens in een beroepsethiek waar hij zich aan dient te houden.85 Er zijn zeven uitgangspunten en 

beginselen te noemen die het handelen van de advocaat bepalen, te weten: hij is onafhankelijk van 

de vervolgende instantie; onzelfstandig t.o.v. de verdachte, de verdachte beslist; hij is niet één met 

de verdachte; hij heeft dezelfde processuele bevoegdheden als de verdachte; de communicatie 

tussen hem en de verdachte is vertrouwelijk; advocaat en verdachte vormen een gelijk front in hun 

optreden naar buiten; de advocaat is te allen tijde gebonden aan het (tucht)recht.86  

3.3.1 De ontwikkeling van de advocaat bij het verhoor 

De advocaat mag in Nederland pas vrij recent ook bij het verhoor aanwezig zijn. Deze beweging 

begon met de Salduz-uitspraak van het EHRM uit 2008.87 In 2009 was de Hoge Raad desondanks van 

mening dat uit de rechtspraak van het EHRM geen recht op verhoorbijstand kon worden afgeleid en 

ook in de literatuur was men verdeeld. 88 Het recht op verhoorbijstand werd pas door de HR, 

enigszins schoorvoetend, erkend in 2015.89 Een richtlijn van de Europese Unie (de Richtlijn) droeg 

daaraan bij.90 Wat mij betreft is deze terughoudendheid opmerkelijk. Het EHRM was toch vrij 

duidelijk en dit bleek uit steeds meer uitspraken: er moet echt een advocaat bij het verhoor aanwezig 

(kunnen) zijn.91 Ook de laatste landen om ons heen laten de advocaat toe bij het verhoor waar dat 

nog niet mocht, naar aanleiding van Salduz.92 Dat uiteindelijk dus de Richtlijn de doorslag geeft, vind 

ik bijzonder. Kijkend naar de rechtspraak van het EHRM was dit bovendien tamelijk aan de late kant. 
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De Hoge Raad is niet de aangewezen instantie om rechten in het leven te roepen, dat is aan de 

wetgever. Het is echter duidelijk dat ook de wetgever het niet nodig vond om adequaat op te 

treden.93 Wat betreft de rol van de advocaat is dat, zoals in paragraaf 3.3.3 zal blijken, nog steeds het 

geval. 

3.3.2 Het belang van een advocaat bij het verhoor 

In een verhoor wordt vaak nog gericht op het verkrijgen van een bekennende verklaring.94 Hierbij 

wordt doorgaans gebruik gemaakt van een opbouwende mate van druk. Zelfs binnen de grenzen van 

wat is ‘toegestaan’ kleven hier gevaren aan, namelijk: valse bekentenissen.95 In een normaal verhoor 

ligt het aantal valse bekentenissen op 6%. Komen daar invloeden als het doen van een belofte (als je 

bekent, zijn we zo klaar) of minimaliseren (je zult wel niet goed nagedacht hebben toen je het deed) 

bij, dan stijgt dit percentage tot wel 45%. Tegelijk blijkt een bekennende verklaring, afgedwongen of 

niet, moeilijk te weerstaan, ook voor de rechter.96  

Hoewel dit heel spectaculair klinkt, zijn de absolute cijfers aanzienlijk genuanceerder. Om te 

beginnen is deze laboratoriumstudie niet te vergelijken met een werkelijk politieverhoor, waarin de 

gevolgen een stuk reëler zijn. Bovendien zijn lang niet alle verhoorde verdachten onschuldig. Het 

werkelijke probleem is hiermee moeilijk op waarde te schatten.97  

Uit experimenten is gebleken dat verdachten die met een advocaat gesproken hadden voor het 

verhoor, meer zwegen. Ook bleek, dat zwijgende verdachten meer te maken krijgen met druk van 

verhoorders en dat een advocaat die bij het verhoor aanwezig is in ieder geval de druk door 

intimidatie, alleen al door aanwezig te zijn, tempert. Hiermee voorkomt de aanwezige raadsman ook 

valse bekentenissen.98 De aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor zorgt dus voor minder 

intimidatie door de politie en meer zwijgen door de verdachte.99 Deze onderzoeken zijn inmiddels 

goed tien jaar oud en dateren dus van vóór het recht op een advocaat bij het verhoor erkend werd. 

Rond het moment dat de advocaat bij het verhoor verplicht werd, werd vanuit de praktijk wel de 

angst naar voren gebracht dat de advocaat bij het verhoor de waarheidsvinding zou belemmeren. 

Tegelijk wordt erkend dat een advocaat van groot belang is voor het beschermen van (onschuldige) 

verdachten.100 Uit het standpunt van het EHRM kan afgeleid worden dat het belang van de advocaat 

die de verdachte kan wijzen op zijn zwijgrecht als dat in het voordeel van de verdachte is, zwaarder 

weegt dan het belang van de waarheidsvinding.101  

Ook vreesden politieambtenaren hun positie als er een juridisch beter onderlegde advocaat over hun 

schouder mee zou kijken, waardoor verdachten minder zouden verklaren. Het tegendeel bleek waar. 

Met de aanwezigheid van de advocaat verbeterde de sfeer in het verhoor en leverden verdachten 

meer en bruikbaarder verklaringen.102 De stelling dat de advocaat bij het verhoor de effectieve 

rechtspleging belemmert (omdat er meer gezwegen wordt) en dat dat ook niet in het belang van de 
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verdachte is, is inmiddels ruimschoots ontkracht in verschillende onderzoeken. Ook, juist, bij een 

actieve rol van de advocaat, wordt zijn aanwezigheid door alle partijen als positief ervaren en wordt 

de positie die hij heeft nauwelijks misbruikt om de effectieve rechtspleging te frustreren. Die actieve 

rol heeft de advocaat nu wettelijk gezien nog niet. 

In Engeland werd de nieuwe situatie met aangescherpte regels rondom het verhoor als kans 

aangegrepen om het onderzoek niet meer volledig op het enkele verhoor te baseren.103 Mede gelet 

op het volgende hoofdstuk is dit enkel positief te noemen.  

Onderzoek in 2017 wees uit dat de politie inmiddels aardig gewend is aan de aanwezigheid van de 

advocaat en het opnemen van het verhoor. De praktijk in de verhoorruimte is daar in de loop der 

jaren al iets op aangepast. De advocaat die aanwezig is maakt nu vooral nog verschil voor het 

‘inspelen op de emoties van de verdachte’ en het ‘uitlokken van een emotionele reactie’: dat gebeurt 

minder dan voorheen. Ook wordt minder vaak een stelling als “als je niet verklaart moet je naar de 

rechter-commissaris” aangedikt (misleiding).104 Een advocaat zou een onware of aangedikte stelling 

immers direct ontkrachten.  

Minder emotionele beïnvloeding en misleiding dus, bij een aanwezige advocaat. Dit zijn precies 

technieken die gebruikt worden om de druk op de verdachte te verhogen om tot een verklaring te 

komen, maar die eigenlijk niet mogen.105 Dit zijn ook de technieken die we kennen uit de 

documentaire van de Villamoord.106  

Verdachten voelen zich zekerder met een advocaat naast zich en verzetten zich minder tegen het 

verhoor. Er wordt minder om de hete brij heen gedraaid, terwijl de bruikbare informatie die gegeven 

wordt, niet minder is. De consultatiebijstand vóór het verhoor, die na Salduz wel is ingevoerd, heeft 

in deze ontwikkeling de grootste verandering teweeg gebracht. Sindsdien zijn verdachten minder 

bereid om te verklaren en wordt er vaker een beroep gedaan op het zwijgrecht. De nu aanwezige 

advocaat bij het verhoor maakt daarin, nu het standaard praktijk is, weinig verschil meer.107 Het 

effect is nog wel aanwezig, maar niet enorm groot.108 Dit betekent echter niet dat de advocaat niet 

meer nodig is, het moet immers wel standaard praktijk blijven. Zijn aanwezigheid zal bovendien van 

groter belang zijn bij zwaardere zaken, als er veel op het spel staat. Juist dan lopen de emoties op en 

komen (ernstige) schendingen van art. 6 EVRM om de hoek kijken.109 

Kortom, uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van de advocaat een positieve invloed heeft op het 

verhoor. De verdachte wordt minder onder druk gezet, maar de sfeer is beter en de netto opbrengst 

is gelijk gebleven.110 Bovendien is het risico op valse bekentenissen iets kleiner geworden.  

De advocaat bij het verhoor kan ook een verschil maken voor hoe het verhoor terechtkomt in het 

proces-verbaal. Zo kijkt iemand met kennis van zaken, een andere professional, mee met de 

verbalisant. Een ander die zich bewust is van de gevaren van het pv,111 waarover meer in het 

volgende hoofdstuk.  

                                                           
103

 Van Kampen & Van der Meij, NJB 2016/554, p. 742. 
104

 Verhoeven & Duinhof 2017, p. 94-96; Verhoeven, Strafblad 2019/3, p. 15. 
105

 Verhoeven & Duinhof 2017, p. 143, 147. 
106

 Verhoeven, Strafblad 2019/3, p. 14. 
107

 Verhoeven & Duinhof 2017, p. 116-119; Verhoeven, Strafblad 2019/3, p. 15. 
108

 Verhoeven, Strafblad 2019/3, p. 14. 
109

 Spronken, NJB 2015/2106; EHRM 13 september 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0913JUD005054108 (Ibrahim/VK). 
110

 Verhoeven & Duinhof 2017, p. 151. 
111

 Malsch, Haket en Nijboer, NJB 2008/2014, p. 2581. 



23 
 

Met dat het recht op een advocaat bij het verhoor erkend is, zijn we er nog niet, want in de 

uitvoering ervan is nog wel winst te behalen. Wat effectieve rechtsbescherming door de advocaat nu 

nog belemmert, is de vergoeding die is vastgesteld voor het verlenen van verhoorbijstand. Die is te 

laag en daarmee praktisch onwerkbaar.112 Daarnaast wordt op grond van art. 28b lid 4 Sv in eerste 

instantie twee uur gewacht op een advocaat. Deze advocaat zal echter niet altijd zomaar stand-by 

staan, hij heeft ook andere verdachten te verdedigen en zit mogelijk in een ander verhoor of in de 

rechtszaal. Na twee uur wordt de verdachte dan opnieuw gevraagd of hij afstand wil doen van zijn 

recht op een aanwezige advocaat. Het is in te denken dat de verdachte hiermee danakkoord gaat, 

zeker in lichtere zaken; ‘want dan kunnen we naar huis’. In andere zaken levert dit mogelijk discussie 

en juist een frustratie van de snelheid en effectiviteit in het proces. Zoals de (financiële) situatie nu 

geregeld is, is onvermijdelijk dat niet bij alle verhoren een advocaat aanwezig kan zijn, ook als dat 

wel gewenst is.113  

Om effectief in te kunnen grijpen moet de advocaat bij het verhoor niet alleen bevoegdheden en de 

praktische mogelijkheid daartoe hebben, hij moet er ook de kennis voor hebben. Ook daar wringt de 

schoen nog wat. Advocaten weten nog onvoldoende waar de grens van ongeoorloofde druk ligt en 

wanneer precies het gevaar voor valse bekentenissen om de hoek komt kijken. Bovendien zijn er ook 

geoorloofde methoden die het risico op valse bekentenissen meebrengen.114  

Verbetering is dus zeker nog mogelijk. Dit is niet alleen voor de eisen van het EHRM, de Richtlijn en 

de verdachten van belang, maar ook voor de politie zelf en voor een vlot en effectief proces.  

3.3.3 De rol van de advocaat bij het verhoor 

Wat betreft de aanwezigheid van de advocaat is de grootste discussie inmiddels wel gevoerd. Waar 

echter nog geen overeenstemming over is, is de rol die de advocaat mag spelen. Is die passief of 

actief? Sinds 1 maart 2017 is de advocaat op grond van art. 28d lid 1 Sv bevoegd het verhoor bij te 

wonen en daaraan deel te nemen. Hieraan kunnen (lid 4) wel aanvullende regels worden gesteld. De 

advocaat mag hierbij de orde in het verhoor niet verstoren en de vruchtbare gang van zaken niet 

frustreren.115  

Het Besluit inrichting en orde politieverhoor116 (het besluit) geeft deze nadere regels. Art. 4 van dit 

besluit bepaalt dat de advocaat geen vragen namens de verdachte mag beantwoorden, tenzij met 

toestemming van de verhorende ambtenaar en de verdachte. In principe spreekt de raadsman alleen 

vlak na aanvang en vlak voor afloop van het verhoor en alleen tegen de verhorende ambtenaar (art. 

5), wel mag hij de verhorende ambtenaar gedurende het verhoor wijzen op een aantal zaken (art.6). 

Deze zaken zijn a. dat de verdachte de vraag niet begrijpt, b. dat de verhorende ambtenaar het 

pressieverbod niet in acht neemt en c. dat de fysieke of psychische toestand van de verdachte de 

voortzetting van het verhoor verhindert. Art. 7 lid 3 noemt dat de advocaat wel bevoegd is om 

aantekeningen te maken van het verhoor, maar niet om opnamen te maken. Art. 8 tenslotte, bepaalt 

dat de advocaat verwijderd kan worden uit de verhoorruimte na minimaal één waarschuwing, bij het 

niet in acht nemen van wat bepaald is in artt. 4, 5 en 7. Het verhoor wordt dan gestaakt en mag pas 

weer voortgezet worden als de raadsman weer beschikbaar is, er een vervangende raadsman is, of 

de verdachte alsnog afstand heeft gedaan van zijn recht op rechtsbijstand.  
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Na een verzoek hiertoe kan het verhoor wel onderbroken worden zodat de verdachte met zijn 

advocaat kan overleggen. Naast de verdachte mag ook de advocaat hierom verzoeken. Aan het 

eerste verzoek moet worden voldaan, daarna mag de verhorende ambtenaar het verzoek weigeren 

als een inwilligen ervan de orde van het verhoor teveel zou verstoren.117 

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is het niet eens met deze bescheiden bevoegdheden. Zij 

hebben een ‘leidraad politieverhoor’118 gepubliceerd, waaruit dat heel duidelijk naar voren komt. Ik 

noem wat relevante punten. Hoofdstuk 1 gaat over het recht op verhoorbijstand en de mogelijkheid 

om daar afstand van te doen. Er wordt hierbij een flinke stelligheid van de verdachte gevraagd. 

Hoofdstuk 2 gaat over het verhoor zelf en begint met: “alle politieverhoren dienen integraal te 

worden opgenomen”. Dit is nogal een standpunt en van belang voor het volgende hoofdstuk. Deze 

opnames dienen vervolgens standaard aan het dossier te worden toegevoegd. Het opgemaakte 

proces-verbaal moet desnoods worden voorgelezen aan de verdachte, zodat hij niet tekent voor hij 

weet wat erin staat. Ook de advocaat moet het pv te lezen krijgen.  

De raadsman heeft volgens hoofdstuk 3 een actieve rol. Hij ziet actief toe op een eerlijk verloop van 

het verhoor en de correcte weergave daarvan in het pv. Weliswaar stelt hij zich volgens art. 14 in 

beginsel terughoudend op, waarbij hij het verhoor niet onnodig stoort, geen onredelijk gebruik 

maakt van bevoegdheden en de verhorende ambtenaar en zijn rol respecteert, maar indien nodig 

kan en zal hij een actieve, verdedigende houding innemen. Hij moet ingrijpen als het pressieverbod 

geschonden dreigt te worden of als hij daartoe gegronde redenen ziet en hij mag zijn cliënt tijdens 

het verhoor advies geven.  

De HR was het er in 2016 uitgesproken mee oneens dat de raadsman een al te actieve rol in het 

verhoor moet kunnen hebben. Evenmin was zij van mening dat dit uit art. 6 EVRM vloeit.119 Het 

EHRM bezigt echter in Salduz al de term ‘practical and effective’.120 Ook de Richtlijn vraagt om 

effectieve verhoorbijstand, waarbij duidelijk is aangesloten bij de lijn in de jurisprudentie van het 

EHRM. Hiermee lijkt de stand van zaken in Nederland toch echt tekort te schieten.121  

Het werd nog duidelijker toen het EHRM in 2018 kwam met een uitspraak in de zaak Soytemiz.122 

Tijdens het verhoor van Soytemiz wordt hij door zijn raadsman gewezen op zijn zwijgrecht en vraagt 

de raadsman een passage uit het proces-verbaal te schrappen. Dit komt hem op een verwijdering uit 

de verhoorruimte te staan, waarna Soytemiz onder druk zou zijn gezet om alsnog een belastende 

verklaring af te leggen. Deze situatie klinkt herkenbaar, want ook bij ons kan de advocaat uit de 

verhoorkamer gezet wordt als de verhoorder vindt dat hij zich te actief opstelt. Het EHRM was het 

met deze gang van zaken niet eens. De advocaat moet tijdens het verhoor actief bijstand kunnen 

verlenen, door bijvoorbeeld vragen te stellen en in te grijpen om de rechten van de verdachte te 

beschermen. Ook moet hij opmerkingen kunnen maken over de weergave in het proces-verbaal 

voordat de verdachte dit tekent.123 Deze laatste bevoegdheid heeft de advocaat in Nederland 

overigens wel.124  
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Eind 2019 volgt een uitspraak van de HR.125 In deze zaak werd het beroep gebaseerd op de Richtlijn 

en het niet stellen van prejudiciële vragen over de uitleg daarvan aan het Hof van Justitie van de EU 

(HvJ). De HR is van mening dat er geen onduidelijkheid bestaat over de uitleg van de Richtlijn in deze 

zaak. De advocaat moet op grond hiervan vragen kunnen stellen, verduidelijking kunnen vragen en 

verklaringen af kunnen leggen. Dit alles overigens wel in overeenstemming met het nationale 

recht.126 Met name dit laatste geeft reden voor voorzichtigheid, helemaal carte blanche voor de 

advocaat geeft de HR hiermee nog niet.  

In de praktijk zijn advocaten verantwoordelijk voor hun eigen optreden en dienen zij het belang van 

hun cliënten zoals hen passend lijkt. Hierbij hebben zij, in ieder geval volgens het Hof van Discipline, 

grote vrijheid.127 Er is dus wel ruimte voor advocaten om zich actiever op te stellen dan waartoe zij 

strikt op basis van het besluit bevoegd zijn. Zeker als daarbij wel de leidraad van de NOvA in acht 

genomen en het verhoor niet onnodig gefrustreerd of verstoord wordt, is goed denkbaar dat dit 

geen grote problemen op hoeft te leveren. Mocht de HR dan alsnog dwarsliggen, dan ligt de weg 

naar het EHRM of het HvJ nog open. 

 

3.4 Tussenconclusie 
De advocaat bij het verhoor is een van de grootste veranderingen wat betreft de rechten van de 

verdachte in een verhoorsituatie sinds de Villamoord. Dit is een significante verbetering, tot zo ver in 

lijn met de uitgebreide rechtspraak van het EHRM over dat onderwerp. De advocaat heeft, wettelijk 

gezien, echter nog niet veel bevoegdheden tijdens het verhoor. Er is wel ruimte om deze 

bevoegdheden op te rekken, maar de advocaat die zich te actief opstelt, loopt het risico uit de 

verhoorruimte verwijderd te worden. 

Uit onderzoeken uit de praktijk blijkt, dat het verhoor niet gefrustreerd wordt door de advocaat als 

volwaardige deelnemer aan het verhoor. Uiteindelijk dient de advocaat het belang van de verdachte 

en, behalve misschien in zaken waar weinig aanvullend bewijs is en zwijgen vrijspraak moet 

betekenen, is het belang van een soepele strafrechtspleging ook in verdachtes belang. Er lijkt geen 

goede reden te zijn voor de terughoudendheid van de wetgever om de actieve rol die de advocaat 

volgens het EHRM moet hebben te erkennen. Zelfs de Richtlijn, die nog wat duidelijkere eisen stelt 

dan het EHRM, is niet voldoende geïmplementeerd.128  

Ook de NOvA vond dat de Nederlandse invulling van het recht op verhoorbijstand niet voldeed aan 

de Europese eisen.129 Overeenstemming tussen o.a. de NOvA aan de ene kant, aan de andere kant de 

wetgever en de HR ertussenin zal voor de praktijk niet onprettig zijn. Dit voorkomt waarschijnlijk 

discussie, waar je die eigenlijk niet wilt: op het politiebureau. De discussie in de literatuur mag 

daarentegen wel weer wat aangewakkerd worden, nu die na de overwinning van het recht op een 

advocaat weer wat is afgenomen. 

Ook de praktische en financiële kant verdient nog wat aandacht, zodat er in alle gevallen ook 

daadwerkelijk gebruik gemaakt kan worden van het recht op rechtsbijstand. 
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Met Van Lent en Leeuw ben ik van mening dat we in Nederland meer werk moeten maken van de rol 

van de advocaat.130 De huidige invulling van het recht op verhoorbijstand schiet tekort. Het is een 

belangrijke waarborg voor een eerlijk proces en geen luxeartikel.131 Het EHRM hecht niet voor niets 

grote waarde aan de rechtsbescherming van de verdachte, al vroeg in het proces. De advocaat heeft 

gezien de meest recente rechtspraak van het EHRM dan ook onvoldoende bevoegdheden tijdens het 

verhoor.132 Nederland hobbelt mokkend een beetje achter het EHRM aan, maar echt bevredigend 

lijkt het nooit. Nederlandse (politie)ambtenaren en rechters zullen echter ook zonder nationale 

bepalingen moeten handelen en oordelen in lijn met het EHRM, anders liggen een proces bij het Hof 

en mogelijke bijbehorende consequenties op de loer.133 Het Hof toetst dan niet de nationale 

regelgeving, maar de specifieke casus die voorligt en daarmee de uitwerking in een concrete situatie. 

Het is dus van belang hier in elke zaak op bedacht te zijn. 

Al de in dit hoofdstuk genoemde rechten zijn van belang voor de eisen die art. 6 EVRM stelt. Zij 

dragen allen bij aan een eerlijk proces, zoals ook in hoofdstuk 2 is besproken. Ik noemde daar ook de 

tweedeling in rechten die zoveel mogelijk moeten worden nageleefd en in de rechten en 

voorschriften die daar dienstbaar aan zijn.  

In dit hoofdstuk heb ik aangetoond dat de rol van de advocaat nog meer aandacht vergt, niet alleen 

voor de directe eis die het EHRM daartoe aan art. 6 EVRM verbindt, maar ook voor de ratio 

daarachter: het zoveel mogelijk beschermen van andere rechten van de verdachte. Dat hier nog 

winst te behalen is zal in het volgende hoofdstuk nog duidelijker blijken. 
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4 Het proces-verbaal van het verhoor 

 

Van het verhoor van de verdachte bij de politie wordt een proces-verbaal opgemaakt, wat vervolgens 

ingebracht kan worden als bewijsmiddel. In het geval van de Villamoord leverde dit vragen op. Klopt 

zo’n pv eigenlijk wel? Staat alle nodige informatie er wel in? Welke regels volgt de politie hierbij? 

Heeft de verdachte, al dan niet bijgestaan door een advocaat, nog enige invloed op de inhoud? Al 

deze vragen zijn van belang voor de verhouding van het verhoor tot een eerlijk proces volgens art. 6 

EVRM, want het eerste verhoor van de verdachte bij de politie is vaak bepalend voor de verdere loop 

van het proces.134 

Hierna volgt eerst een beschrijving van de regels die gevolgd worden bij het opstellen van het pv. In 

paragraaf 4.2 bespreek ik de inhoud van een pv en in hoeverre dit een goed beeld geeft van het 

verhoor. Daarna behandel ik de vraag of een opname van het verhoor een beter beeld kan geven 

(par. 4.3). De verdachte en zijn raadsman hebben zelf ook enkele opties om de juistheid van wat in 

het pv staat te waarborgen (par. 4.4). Tenslotte volgt in par. 4.5 wat dit alles betekent en hoe 

problemen ondervangen zouden kunnen worden. 

 

4.1  Regels voor het proces-verbaal 
Voor het opstellen van het proces-verbaal van het verhoor is wettelijk weinig geregeld. Artt. 152-159 

Sv geven wat regels voor een pv in het algemeen. De opsporingsambtenaar moet zo snel mogelijk 

een pv opmaken en daarin zoveel mogelijk de redenen van wetenschap opgeven. Het pv van het 

verhoor is daarmee een vorm van de-auditu135 bewijs. In Nederland is dit, in tegenstelling tot in veel 

andere landen, toegestaan.136 Eerder werd al genoemd dat uit art. 6 EVRM voortvloeit dat alles wat 

relevant kan zijn voor enige beslissing van de rechter in het pv terecht moet komen. Ook volgens de 

Hoge Raad vloeit uit de aan een eerlijk proces te stellen eisen voort, dat slechts uit het proces-

verbaal achterwege mag blijven, wat redelijkerwijs niet van belang kan zijn voor het oordeel van de 

rechter in het eindonderzoek. Dit geldt voor alle oordelen van de rechter, niet alleen voor het 

eindoordeel.137 Op grond van art. 149a lid 2 Sv moet alles dat relevant is ook in het dossier terecht 

komen. 

Daarnaast is er art. 29a Sv. Lid 1 daarvan vraagt om registratie van tijden en de eventuele 

aanwezigheid van een opname. Lid 2 noemt dat de verklaringen van de verdachte zoveel mogelijk in 

eigen bewoordingen worden opgenomen, zo volledig mogelijk en zoveel mogelijk in vraag-antwoord 

vorm. Gebruikelijk is echter een samenvatting van het verhoor.138 De verdachte en zijn raadsman 

kunnen op grond van lid 3 opmerkingen maken over de weergave van het verhoor in het pv. Als deze 

opmerkingen niet worden overgenomen moet er toch melding van gemaakt worden in het pv. 
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Tenslotte wordt het pv ondertekend door de verdachte, indien hij ermee instemt. Het wettelijke 

kader is al met al tamelijk ruim en geeft verhoorders veel vrijheid.  

In een onderzoek uit 2015 hebben deskundigen en mensen uit de praktijk antwoord gegeven op de 

vraag waar een ‘goed’ pv aan moet voldoen. De vraag-antwoord vorm werd hierbij genoemd, evenals 

objectiviteit, overzichtelijkheid en goede weergave. Het pv moet alle vragen en antwoorden van de 

verbalisant bevatten en ook alles dat relevant is, en toch in ieder geval zaak- en daderwetenschap. 

De weergave van het verhoor moet zo letterlijk mogelijk zijn, in taalgebruik van de verdachte. Uit 

hetzelfde onderzoek bleek echter dat dit in de praktijk vaak niet het geval is.139 

Interessant is ook de vraag of een verdachte alleen op basis van pv’s veroordeeld kan worden, of dat 

er altijd meer bewijs nodig is. In principe kan op grond van art. 344 lid 2 Sv een enkel pv van een 

opsporingsambtenaar voldoende zijn voor de veroordeling. Dit getuigt wederom van groot 

vertrouwen in de opsporingsambtenaar.140 Er wordt echter wel aangenomen dat een de-auditu 

verklaring als een getuigenverklaring te gelden heeft. Deze behoeft daarom op grond van art. 342 lid 

2 (één getuige is geen getuige) steunbewijs.141 Art. 344 lid 2 ziet daarmee alleen nog op pv’s van een 

betrapping op heterdaad. Een enkel pv van een verhoor is onvoldoende als bewijsmateriaal. 

Wat betreft de verklaring van de verdachte is er ook art. 341 lid 4: alleen de verklaring van de 

verdachte is niet voldoende voor een veroordeling. Ook op grond hiervan is alleen het pv van het 

verdachtenverhoor onvoldoende bewijs voor een veroordeling en is (minimaal) steunbewijs vereist.  

Verder staat echter niets in de weg aan een veroordeling enkel op grond van processen-verbaal, 

bijvoorbeeld van het verhoor van de verdachte en dat van een getuige. Dit maakt het zo belangrijk 

dat deze pv’s ook kloppen.142 Bezien vanuit het oogpunt van een soepele strafrechtspleging is 

bovenstaande praktijk wel verdedigbaar. Vooral bij lichtere delicten en bijvoorbeeld zedendelicten is 

voorstelbaar dat veel ander bewijs niet altijd beschikbaar zal zijn. Dit zou betekenen dat veel 

schuldigen ongestraft zouden blijven. 

 

4.2 Een goede weergave? 
Papieren stukken, vooral pv’s, hebben grotendeels de plek ingenomen van verklaringen ter 

terechtzitting.143 Het pv van het verhoor bij de politie is zelfs een van de belangrijkste stukken in het 

dossier dat de strafrechter te zien krijgt.144 Eigenlijk is dat vreemd, gelet op het nemo-

teneturbeginsel. Niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling, maar als hij dat wel 

doet, is dat meteen de basis voor het navolgende proces.145 Bovendien is ontlastend bewijsmateriaal 

niet altijd voldoende gepresenteerd, het dossier dat de OvJ aanlevert, is vaak niet volledig of zelfs 

eenzijdig.146  

De rechter is vervolgens vrij in bewijswaarde die hij toekent aan het pv, maar controleert zelden of 
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het pv wel klopt.147 Sterker nog, rechters gaan doorgaans uit van de waarheid van de inhoud van de 

gepresenteerde schriftelijke stukken.148 Er is dus groot vertrouwen in de opsporingsambtenaar en 

zijn proces-verbaal, maar is dit wel terecht?  

Een belangrijke kanttekening vooraf is nog, dat onderzoek zich richt op de probleemgevallen en dat 

percentages van ‘foute veroordelingen’ niet bekend zijn. Ook149 in dit geval kan over de omvang van 

het probleem dat geschetst zal worden, slechts gespeculeerd worden over de omvang in absolute 

cijfers. 

Het gebruik van een pv zorgt voor tijdwinst ter terechtzitting. Dit is een voordeel. De verdachte hoeft 

niet ter plekke gehoord te worden en het verhoor hoeft niet in zijn geheel teruggekeken te worden. 

Het opmaken van het pv tijdens het verhoor heeft echter het tegenovergestelde effect, dit maakt de 

verhoren een stuk langduriger. Verbalisanten zijn geen typisten en vaak niet vaardig en snel genoeg 

om gesproken dialoog bij te houden. De tweede verbalisant die bij het verhoor aanwezig is, is 

hierdoor helemaal niet bezig met het vruchtbaar verhoren zelf. Vaak moet gevraagd worden om een 

pauze, of wordt de eerste verhoorder onderbroken om te vragen wat er nu precies gezegd werd. 

Typen en verhoren gaan niet goed samen, waardoor beide taken minder goed uitgevoerd worden.150 

4.2.1 De verklaring van de verdachte 

Het pv beschrijft de verklaring van de verdachte. De inhoud van de verklaring is wat uiteindelijk tot 

bewijs dient bij een veroordeling. Het is echter niet gezegd dat de verklaring die de verdachte aflegt 

ook de waarheid is. Hij kan liegen, waarvoor vele verklaringen denkbaar zijn, maar hij kan ook te 

maken hebben met de gebreken van het menselijk geheugen. Daarnaast werd eerder al het gevaar 

van valse bekentenissen genoemd, soms uitgelokt door een gebruikte verhoortechniek. Er zijn 

verschillende technieken met andere accenten, risico’s en uitkomsten beschikbaar. 

Politieambtenaren worden opgeleid in het afnemen van verhoren en het gebruiken van deze 

technieken.151 Gebleken is dat de gebruikelijke verhoormethoden lang niet altijd optimaal zijn voor 

waarheidsvinding, maar meer richten op het verkrijgen van een bekentenis.152 Welke methode 

gebruikt is, blijkt echter vaak niet uit het pv.153 Of de gebruikte techniek risicovol was met het oog op 

mogelijke valse bekentenissen, is daarmee niet uit het pv te halen.  

Onbekend is hoe vaak er daadwerkelijk een valse verklaring afgelegd wordt. Toch is het opmerkelijk 

dat de verklaringen van verdachten (en getuigen) in een politieverhoor zoveel waarde toegedicht 

worden, omdat de betrouwbaarheid mogelijk te wensen over laat.154 Anderzijds is het zo dat 

verklaringen in het eerste politieverhoor vaak betrouwbaarder zijn dan verklaringen, soms maanden 

later, bij de rechter. Tijd heeft een negatieve invloed op de feilbaarheid en beïnvloedbaarheid van 

het menselijk geheugen.155  
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4.2.2 De inhoud van het proces-verbaal 

Uit rechtspraak blijkt dat het pv niet altijd een weergave van de werkelijkheid is. Verbalisanten 

schrijven niet altijd de waarheid op.156 Ook in een aantal onderzoeken is dit inmiddels aangetoond.  

Gebleken is dat een pv veel weglaat van werkelijke verhoor. Gemiddeld zo’n driekwart van wat 

gezegd en gevraagd wordt tijdens het verhoor, haalt het pv niet. Uit het onderzoek van Malsch e.a. 

(2015) blijkt dat dit nog vrij optimistisch is. Opvallend genoeg gaven rechercheurs juist aan dat zij 

niets of nauwelijks iets weglieten uit het pv.157  

Behalve dat er veel informatie verloren gaat,158 worden er ook dingen toegevoegd in het pv. Pv’s 

worden opgesteld in de bewoordingen van de verbalisant, niet in de woorden van de verdachte. Het 

pv is hiermee niet alleen een verslag van wat de verdachte zegt, maar ook van wat de verbalisant zelf 

aan het verhaal heeft toe te voegen of (onbewust) heeft ingekleurd. Dit kan een juridische lading zijn, 

een verduidelijking of gewoon een toevoeging voor de leesbaarheid.159 Ook worden formuleringen 

soms veranderd. Een aanvankelijk defensief antwoord van de verdachte kan totaal anders 

gerapporteerd worden, waardoor het juist een strafverzwarende omstandigheid impliceert.160 Dit 

kan de essentie van wat de verdachte gezegd heeft totaal veranderen of zelfs omdraaien.161 In een 

strafzaak is het echter vrij cruciaal om te weten van wie informatie afkomstig is.162  

Gebeurtenissen worden ook wel explicieter beschreven dan eigenlijk het geval was (het geven van de 

cautie, bijvoorbeeld), of uit het pv lijkt de verdachte vrijwillig te hebben verklaard, terwijl daar in 

werkelijkheid flink ‘gepusht’ werd door de verhoorder.163 Een tekenend voorbeeld hierbij is de 

verdachte die geruime tijd moet gissen naar het ‘goede’ antwoord, soms zelfs een beetje geholpen 

door de verhoorder, terwijl alleen het laatste antwoord van de verdachte het pv haalt. Dit kan 

problemen opleveren. De rechter denkt wellicht dat dit ‘goede’ antwoord in het pv duidt op 

daderkennis,164 terwijl aan het eerdere gebrek aan het (directe) juiste antwoord een veel grotere 

waarde zit: een ontlastende.165 Dit krijgt de rechter alleen niet te zien.166 Het gebrek aan dergelijke 

passages maakt de toch al discutabele bewijswaarde van daderkennis in pv’s er niet beter op.167 Al 

het bovenstaande kan de toon van een verhoor aanzienlijk veranderen. 

De verbalisant die het pv opmaakt, bepaalt wat hij relevant vindt om in het pv te vermelden. Dit 

betekent nog niet dat hij ook alles dat relevant ís, heeft vermeld.168 Onderzoek toonde aan dat vijf 

verschillende verbalisanten van hetzelfde verhoor een totaal ander pv opstelden.  

Aan bepaald non-verbaal gedrag wordt bijvoorbeeld soms een betekenis gegeven door verbalisanten 
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en door wie het verhoor te zien kregen. Soms haalt dit gedrag, of de interpretatie daarvan, ook het 

pv. Er zijn echter geen objectieve kenmerken voor leugenachtigheid te noemen. Een interpretatie 

daarvan kan dus ook een verkeerde zijn, maar de interpretatie is uit het pv vaak niet meer te 

scheiden van de observatie.169 

Opvallend genoeg bleek uit vervolgonderzoek dat wie het pv te lezen kreeg minder werd beïnvloed 

door daarin opgenomen non-verbale uitingen. Dit pleit dan weer voor het gebruik van een pv in 

plaats van een, in de volgende paragraaf te bespreken, video-opname.170 Beeld kan afleiden en 

leiden tot verkeerde aannames of conclusies over (indirect) de schuldigheid van de verdachte. 

Auditieve weergaven van het verhoor brengen dit probleem niet met zich en zouden een oplossing 

kunnen vormen.171 

Positief is de verandering van de lang gebruikelijke monoloog-stijl in het pv, naar de vraag-antwoord 

stijl. In de monoloogstijl is onduidelijk hoeveel van het verhaal een antwoord is op (zeer) specifieke 

vragen van de verhoorder en hoeveel de verdachte zonder (al dan niet stevige) sturing verklaard 

heeft. De vraag-antwoord stijl biedt wat meer inzicht. Toch wordt nog steeds maar een klein 

gedeelte van de gestelde vragen geverbaliseerd. Van de antwoorden haalt een groter deel het pv, 

maar lang niet alles. Ook hier wreekt zich overigens de werkdruk van tegelijk moeten verhoren en 

typen.172 De nadruk ligt nog op het verkrijgen van een bekentenis en niet zozeer op het vinden van de 

waarheid.173 Er zou bij politieambtenaren meer aandacht moeten zijn voor het, soms veel meer 

zeggende proces, dan voor het resultaat. Dit geldt ook voor de weergave in het pv. Waarheidsvinding 

is tenslotte van dominante waarde in een strafproces.174 Helaas staan ontlastende elementen, zoals 

bijvoorbeeld veel ‘foute’ antwoorden, of herhaaldelijk ontkennen voor uiteindelijk een bekentenis 

volgt, nog lang niet altijd in het pv.175 

Een laatste, significante lacune is, dat gedragingen van de verbalisant niet in het pv terecht komen. 

Deze zijn daardoor niet achteraf controleerbaar, terwijl het wel bepaald gedrag van een verdachte 

kan verklaren.176 De meer confronterende delen van het verhoor komen überhaupt onvoldoende in 

het pv terecht.177 Dit confronteren gaat juist gepaard met een bepaalde druk. Als dit proces in zijn 

geheel het pv niet haalt, maar alleen het resultaat, is niet te controleren of de gebruikte druk wel 

geoorloofd was.178 Het is juist deze controleerbaarheid die pleit voor het standaard opnemen van 

verhoren. Ook blijft het van belang dit soort gedragingen meer in het pv op te nemen. 

Het gebruik van een pv heeft ook voordelen, die al kort aangestipt werden. Het grootste voordeel is 

de efficiëntie die ermee gepaard gaat. Zeker in eenvoudige zaken, waar over het bewijs geen 

onenigheid bestaat, is dit een uitkomst.179 Schrift heeft daarnaast nog een voordeel: men is niet 

afgeleid door de visuele prikkels en in staat een afstandelijker oordeel te geven, zonder beïnvloed te 
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worden door non-verbale signalen of emoties.180 Ook rechters zijn, hoewel minder dan de 

gemiddelde mens, beïnvloedbaar door beeld en emoties.181 Het blijft echter wel belangrijk om 

bewust te zijn van de mogelijke tekortkomingen van het pv.  

 

4.3 Het belang van een opname 

Er zitten aardig wat punten van kritiek aan het pv zoals dat nu veelvuldig gebruikt wordt. Buruma 

vraagt zich naar aanleiding van een aantal arresten zelfs af of we pv’s van de politie überhaupt wel 

mogen vertrouwen als we ze niet kunnen controleren,182 maar dit hoeft niet het hele verhaal te zijn. 

Steeds vaker worden er van verhoren video-opnames gemaakt, waardoor achteraf wel te 

controleren is wat er nu precies is voorgevallen in de verhoorkamer.  

4.3.1 Voordelen van een beschikbare opname 

Eerder werd genoemd dat het verhoor verstoord en vertraagd wordt door het opmaken van het pv 

tijdens het verhoor. Als er een opname beschikbaar is, kan er op een later moment een pv 

opgemaakt worden. Hierdoor duurt het verhoor korter (door minder verstoring), er vallen andere 

dingen op bij terugkijken en het belangrijkste is, dat de beide verhoorders zich op het verhoor 

kunnen richten. Dit verhoogt de kwaliteit van het verhoor en verkort tegelijk de gebruikte tijd 

aanzienlijk. In Engeland en Wales was het opnemen van het politieverhoor al in 1984 verplicht. Hier 

zijn ook speciale typistes in dienst om de verhoren op schrift te stellen. Daarbij wordt nog steeds 

samengevat, maar wel door speciaal daartoe opgeleiden, die bovendien zelf geen rol hebben in het 

verhoor.183  

Door de beschikbaarheid van een opname van het verhoor wordt er minder (al dan niet terecht) 

beroep gedaan op een schending van het pressieverbod en wordt het pressieverbod daadwerkelijk 

minder vaak geschonden.184 Het heeft immers geen zin om een beroep te doen op ongeoorloofde 

pressie, als op de opname te zien is dat dit niet gebruikt is. Het is ook niet zinvol om een verdachte 

ongeoorloofd onder druk te zetten, als de rechter daar vervolgens na het zien van de opnames 

gevolgen aan moet verbinden. Het politieverhoor wordt hiermee transparanter en controleerbaar, 

wat bijdraagt aan het gezag van de opsporing. Discussie achteraf wordt voorkomen en er gaat een 

afschrikkende werking voor onregelmatigheden vanuit.185 Wel is de kwaliteit van de opname van 

groot belang voor de bruikbaarheid.186 In de praktijk laat die kwaliteit nog wel eens te wensen 

over.187 

4.3.2 De Aanwijzing AVR 

In Nederland kwam in 2010 een Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van 

aangevers, verdachten en getuigen (Aanwijzing AVR) uit. Helaas kwam hieruit al naar voren dat de 

registratie in de meeste gevallen achterwege kan blijven.188 Opname is vooral aangewezen in 
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zwaardere zaken, naast het nog altijd voornamelijk gebruikte pv.189  

De Aanwijzing AVR uit 2010 is in 2018 vervangen. In deze laatste versie stond dat opname van 

verhoren verplicht was in zwaardere zaken en als de verdachte kwetsbaar is, of bijgestaan werd door 

een gedragsdeskundige. Verder was er een mogelijkheid om ook andere verhoren facultatief te 

registreren.190 In de bijlagen waren protocollen en (zorgvuldigheids-)eisen geformuleerd. Helaas is 

deze Aanwijzing per 1 mei 2021 weer komen te vervallen, en vervangen voor interne instructie 

zonder externe werking. Dit wil zeggen dat hier geen rechten meer aan ontleend kunnen worden. 

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft in een antwoord op Kamervragen geen nadere 

uitleg gegeven over de reden waarom de Aanwijzing vervangen is voor een interne instructie. Alleen 

genoemd is de interne werking, die blijkbaar gewenst is. Openbaarheid van deze instructie wordt 

niet gewenst geacht. Hij geeft ook aan dat in bepaalde gevallen uit art. 6 EVRM wel rechten kunnen 

voortvloeien hieromtrent en dat verdachten zich daarop moeten beroepen.191 Wat de huidige stand 

van zaken is, is dus onbekend. Het zou in ieder geval positief zijn als er niet minder verhoren 

standaard opgenomen worden. In zaken met minderjarigen is het nog wel wettelijk aangewezen het 

verhoor op te nemen, als de ernst van het misdrijf of de persoonlijkheid van de verdachte daar 

aanleiding toe geeft.192  

Gezien de voorgaande paragraaf is het te betreuren dat er eerder een stapje terug, dan vooruit 

gedaan lijkt te zijn, wat betreft het (standaard) opnemen van politieverhoren. Opnames maken het 

controleren van het pv en het verhoor mogelijk en het verdient aanbeveling dit op grote(re) schaal te 

doen.193 Uit de praktijk is helaas gebleken dat er nog niet grootschalig gebruik gemaakt wordt van 

verhoren die wel audiovisueel beschikbaar zijn. Tijd speelt hierin een belangrijke factor.194 Dit 

betekent echter geenszins dat we dan maar niet moeten opnemen, omdat ook van de enkele 

aanwezigheid van een opname al dwingende werking uitgaat. De wetgever vond begin 2019 

overigens dat de aanwezigheid van een raadsman bij het verhoor ook geen reden is om het verhoor 

niet op te nemen.195 Aangezien de advocaat bij het verhoor in de praktijk nog niet altijd aanwezig, of 

bevoegd om actief in te grijpen is, lijkt mij dit een uitstekend standpunt.  

 

4.4 De inhoud van het proces-verbaal beïnvloeden 

De verbalisant is niet de enige getuige van het verhoor. In veel gevallen is de raadsman er ook, naast 

natuurlijk de verdachte zelf. Zowel verdachte als raadsman kan op grond van art. 29 lid 3 Sv 

opmerkingen maken over de weergave van het verhoor in het pv. In principe moet de verbalisant dit 

opnemen, of anders melding maken van het verzoek. In de praktijk blijkt ook hier iets anders en is 

het vooral de verbalisant die bepaalt wat er in het pv terecht komt.196 Een aanwezige advocaat kan 

hier uitkomst bieden. De verbalisant is wettelijk verplicht om in ieder geval de melding te maken, dus 

een advocaat zal zich hierbij niet laten afschepen, maar erop staan dat de opmerkingen genoteerd 

worden. 
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De verdachte moet na het verhoor gevraagd worden het pv door te lezen en te ondertekenen als hij 

ermee instemt. Verdachten lezen het pv echter vaak niet meer door voordat zij ondertekenen, 

waardoor controle op het meest cruciale moment ontbreekt. Op dat moment kan er immers nog 

makkelijk wat aangepast worden. Het is dan ook raadzaam het pv wel door te lezen. Hier speelt ook 

vertrouwen, al dan niet afgedwongen, mee. Verdachten gaan ervanuit dat de professionals hun vak 

verstaan en realiseren zich onvoldoende hoe belangrijk de rol van het pv voor het verdere proces 

is.197 Ook hieruit blijkt het belang van een aanwezige advocaat, die het pv ook doorleest en wel 

beseft hoe belangrijk een goede weergave van het verhoor kan zijn voor de eerlijkheid van het 

verdere proces. 

Wat nu als de verdachte het pv wel doorleest en hij het daar niet mee eens is? Hij is dan niet 

verplicht om te tekenen. In de rechtszaal wordt waarde gehecht aan een door de verdachte 

ondertekend pv.198 Het is echter niet noodzakelijk dat het pv door de verdachte getekend is, om deze 

als bewijsmiddel in te brengen.199 Niet ondertekenen door de verdachte betekent dus niet, dat het pv 

niet als bewijs gebruikt kan worden. Een uitgebreidere motivering door de rechter lijkt mij in dat 

geval wel op zijn plaats.200 

Verdachte en raadsman kunnen verder verzoeken om de opname aan het dossier toe te laten 

voegen, als zij willen dat de rechter deze bekijkt.201 Ook ter terechtzitting zijn er nog mogelijkheden 

om het pv te betwisten of een andere verklaring naar voren te brengen. Als de verdachte in het 

politieverhoor een verklaring heeft gedaan waar hij niet (meer) achter staat, heeft hij een aantal 

opties.  

Tijdens het proces wordt hij nogmaals gehoord. Hij moet hiervoor wel aanwezig zijn, wat nog niet 

verplicht is. In dit eerste verhoor kan hij een standpunt innemen dat afwijkt van wat in het proces-

verbaal staat. De rechter zal dan moeten onderzoeken wat hier de reden voor is en wat waarheid is. 

Bij dit verhoor mag de verdachte alleen antwoorden op vragen, maar die mogen ook door zijn 

raadsman gesteld worden.202 Vervolgens kan de verdachte of de raadsman na het requisitoir van de 

officier van justitie op grond van art. 322 lid 2 Sv een pleidooi houden. Hierin kunnen standpunten, 

gemotiveerd, ingenomen worden en verweren gevoerd.203 Het verzoek om de opname toe te voegen 

aan het dossier, zal in geval van betwisting van de inhoud van het pv gehonoreerd moeten 

worden.204 

De verdediging kan niet verzoeken om alsnog woordelijk uitwerken van het verhoor, dit kunnen 

alleen de rechter-commissaris en de OvJ.205 

Ideaal is natuurlijk, dat de aanwezigheid van de advocaat bij het verhoor en de normerende invloed 

die uitgaat van het opnemen van het verhoor, reeds voldoende zijn en dat bovenstaande opties niet 

                                                           
197

 Malsch 2019, p. 12; Malsch, Haket en Nijboer, NJB 2008/2014, p. 2580. 
198

 Malsch, Haket en Nijboer, NJB 2008/2014, p. 2580. 
199

 Rb. Amsterdam 6 november 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7936. De verklaring was overigens niet het enige 
bewijs in deze zaak. 
200

 Vgl. Corstens/Borgers & Kooijmans 2021, p. 867, 900-905, 910-913. 
201

 Zie voor deze procedure, de voorwaarden en weigeringsgronden: Corstens/Borgers & Kooijmans 2021, p. 
254-257. 
202

 Keulen & Knigge 2020, p. 476-479. 
203

 Keulen & Knigge 2020, p. 505-506. 
204

 Keulen & Knigge 2020, p. 244. 
205

 Malsch e.a., NJB 2010/1931, p. 2402. 



35 
 

meer nodig zijn. Ook rechters zijn behept met menselijke tekortkomingen en daarbij horende 

valkuilen. Het blijkt soms lastig om te vergeten dat iemand eerder een bekennende verklaring heeft 

afgelegd (in het politieverhoor) die later (ter terechtzitting) wordt ingetrokken. Dit mag niet 

meewerken voor het bewijs, maar kan (onbewust) toch meewegen via de grote vrijheid van de 

rechterlijke overtuiging.206 Bovendien blijkt het lastig de rechter te overtuigen van grove fouten in 

het pv. De rechter heeft zich naar aanleiding van het dossier al een beeld gevormd. Alles wat met dat 

beeld in conflict komt, loopt het gevaar wat te makkelijk terzijde geschoven te worden.207 Een 

accuraat pv en een aanwezige advocaat die hier adequaat op toe kan (en mag) zien, zijn dus van 

groot belang: als er eenmaal een pv is dat een verkeerde indruk geeft, is het lastig dit later te 

corrigeren. Als vangnet is een opname als controlemiddel echter net zo belangrijk. Voor als er toch 

fouten in het pv sluipen, maar zeker in gevallen waarin de advocaat niet bij het verhoor aanwezig kan 

zijn om praktische redenen.208 

 

4.5  De verhouding met art. 6 EVRM en de betrouwbaarheid van het verhoor 
Het eerste verhoor van de verdachte bij de politie zijn bepalend voor de loop van de rest van het 

proces. Eventuele fouten bij de start zijn bovendien lastig later te corrigeren.209 Het is voor een eerlijk 

(vervolg van het) proces dan ook van groot belang dat dit verhoor en de verslaglegging daarvan 

eerlijk verlopen en zoveel mogelijk de waarheid bevatten.  

Een eis volgend uit art. 6 EVRM is dat het pv alles bevat, dat relevant is voor het oordeel van de 

rechter. Het pv van het verhoor vat in de praktijk echter sterk samen en laat soms essentiële 

onderdelen, vragen, nuances of gebeurtenissen weg. In andere gevallen wordt er iets aan het pv 

toegevoegd, of worden woorden of formuleringen aan de verdachte toegeschreven, die hij nooit zo 

gebezigd heeft. Dit is noch eerlijk, noch getuigt het van de waarheid en het voldoet bovendien niet 

aan de genoemde eis. Als er voldoende ander bewijs of bijvoorbeeld een betrapping op heterdaad is, 

levert dit geen groot probleem voor het proces als geheel. Bij een veroordeling op basis van enkel 

pv’s van verhoren daarentegen, wel.210  

Een verhoorstrategie gericht op een bekentenis daarnaast, is welbeschouwd in strijd met de 

onschuldspresumptie van art. 6 lid 2 EVRM. Van een verdachte een bekentenis verlangen, getuigt 

immers niet van een presumptie dat de verdachte onschuldig is, integendeel. 

Indirect gerelateerd aan art. 6 EVRM is vervolgens, dat de naleving van rechten die daaruit volgen, 

zoals het nemo-teneturbeginsel, controleerbaar zijn. Als dit niet het geval is, kan een rechter achteraf 

moeilijk beoordelen of het proces als geheel eerlijk geweest is. Gebleken is dat het pv hiervoor niet 

altijd een adequaat middel is, en dat een opname van het verhoor daarbij van belang kan zijn. Ook de 

normerende werking die uitgaat van een (standaard) opname van het verhoor is bevorderlijk voor de 

goede naleving van deze rechten. 
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Het pv vervangen voor een audiovisuele opname is echter niet de oplossing. Pv’s op schrift zullen 

alleen al omwille van tijdsdruk een grote rol blijven houden in het strafproces.211 Dit neemt niet weg 

dat hier een gulden middenweg in gevonden kan worden. Voordelen van het pv zijn efficiëntie en 

tijdswinst. Dit is ook in strafzaken van belang. Het verdient echter aanbeveling om naast het pv ook 

een opname van het verhoor beschikbaar te hebben, ook voor de rechter.212 In 2011 pleitte Boksem 

al voor het standaard opnemen van verhoren.213 Ook als het aan de NOvA ligt worden alle verhoren 

standaard opgenomen en kan de advocaat actiever toezien op de weergave in het pv.214 Met de 

huidige technologische mogelijkheden moet het mogelijk zijn om van een verhoor een bruikbare 

opname te maken. Dit te meer, nu de minister afgelopen jaar aangegeven heeft dat alle 

verhoorruimtes inmiddels voorzien zijn van opname-apparatuur.215 Hiermee zouden praktische of 

financiële aspecten geen belemmering meer moeten zijn. Deze zouden sowieso geen grote rol 

moeten spelen in de bescherming van de rechten van de verdachte.216  

Vanwege de tekortkomingen die kleven aan de verklaring van de verdachte, of het nu bekennend, 

liegend of zwijgend is, stelde Ausma dat de verklaring van de verdachte helemaal niet als bewijs 

gebruikt zou mogen worden. Hij concludeert uiteindelijk dat behoedzaamheid in ieder geval 

aangewezen is.217 Dit lijkt mij een uitstekend uitgangpunt, ook voor het pv in het algemeen: 

bewustheid en behoedzaamheid, zowel voor de mogelijke tekortkomingen van het pv als voor de 

waarde van wat daarin te lezen is. Alleen op die manier kan een pv goed op waarde geschat 

worden.218 De wetgever heeft al een voorzet gegeven met art. 341 lid 4 Sv, waaruit blijkt dat een 

verdachte niet alleen op basis van zijn eigen verklaring veroordeeld mag worden. Dit wordt gezien als 

waarschuwing aan de rechter. 219 De eisen voor steunbewijs zijn in de praktijk echter tamelijk ruim, 

waardoor dit mijns inziens nauwelijks een adequate waarschuwing is. Bovendien is een 

getuigenverklaring als tweede bewijsmiddel ook voldoende. Wel zal de rechter goed moeten 

motiveren bij gebruik van ‘lichter’ steunbewijs, wat in de goede richting wijst.220 

Ook bij politieambtenaren mag bewustheid groeien. Zij blijken immers nog vrij optimistisch over de 

volledigheid van hun pv’s. Het opvragen van een opname moet niet als verwijt opgevat worden, 

maar als controlemiddel ter bescherming van beide partijen. Een samenvatting van een zeer 

langdurig verhoor is nodig voor een goed lopend proces en daar horen nadelen bij. De opname dient 

dan slechts als vangnet.221 

De zaak van de Villamoord illustreert heel duidelijk hoe significant het pv kan verschillen van de 

werkelijkheid.222 De aanwezigheid van opnames in beeld en geluid mocht hierbij echter niet baten, 
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zelfs al zijn de opnames wel door rechters bekeken.223 Hoe groot het probleem door onvolledige pv’s 

werkelijk is, valt moeilijk te zeggen, maar het risico op onterechte veroordelingen bestaat zonder 

meer.224 Hoewel het voor enkele gevallen misschien wat veel moeite lijkt, is ons strafrecht niet voor 

niets vormgegeven rond het principe ‘liever tien schuldigen vrij, dan één onschuldige achter de 

tralies’. Vertrouwen in andere ambtenaren binnen het strafproces is goed, essentieel zelfs, maar 

voor blind vertrouwen zijn de eventuele gevolgen van een onterechte veroordeling te groot. 
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5 Conclusie en aanbevelingen 

 

5.1  Een situatieschets: De Villamoord in 2022 
De casus van de Villamoord had er in 2022, gelukkig, iets anders uitgezien dan zoals geschetst in 

hoofdstuk 1. De situatie zou nu ongeveer als volgt zijn: in 2022 wordt in een villa in Arnhem een 

moord gepleegd. Zodra hiervoor verdachten opgepakt en verhoord worden, zullen bij dit verhoor 

een raadsman en eventueel een tolk aanwezig zijn, tenzij de verdachte heeft afgezien van zijn recht 

op rechtsbijstand. De verdachte heeft het recht om te zwijgen en moet hier met de cautie op 

gewezen worden. Voor het verhoor heeft hij al consultatie gehad met zijn advocaat, die hem ook op 

zijn rechten gewezen zal hebben. Deze rechten worden nadrukkelijk genoemd in art. 6 EVRM of 

volgen daaruit en zijn daarnaast te vinden in ons Wetboek van Strafvordering. Ook de 

onschuldpresumptie is van toepassing, zodat de verhoorder niet uit mag gaan van schuld van de 

verdachte. 

Na aanvang van het verhoor wordt dit, aangezien het om een moord gaat, waarschijnlijk audiovisueel 

opgenomen.225 Dit maakt, samen met de aanwezige advocaat, dat de verhorende politieambtenaar 

alerter is op het niet schenden van het pressieverbod en/of het nemo-teneturbeginsel. Mocht er 

toch ongeoorloofde druk gebruikt worden om de verdachte aan het praten te krijgen, dan mag de 

advocaat van de verdachte hem daarop wijzen. De advocaat moet daarbij wel oppassen dat hij het 

verhoor niet teveel verstoort, want dan loopt hij het risico uit de verhoorruimte verwijderd te 

worden.  

Tijdens het verhoor wordt door een tweede politieambtenaar een proces-verbaal opgemaakt in de 

vraag-antwoordvorm. Veel van het verhoor zal hierbij niet beschreven worden en krijgt de rechter 

niet te zien. Alle relevante zaken zouden in principe beschreven moeten worden, ook volgens het 

EHRM, maar in de praktijk is dit nog niet altijd het geval. Het pv is daarmee nog niet altijd een 

adequate weergave van het verhoor. 

Een beschikbare opname kan als vangnet dienen bij onenigheid over de inhoud van het pv ter 

terechtzitting. Voor het zover is, krijgen verdachte en raadsman na afloop van het verhoor de 

gelegenheid het pv te lezen en daar opmerkingen over te maken. De raadsman kan er bovendien op 

toezien dat opmerkingen over het pv er ook daadwerkelijk in opgenomen worden. Daarmee dienen 

raadsman en opname via de weg van controleerbaarheid de betrouwbaarheid van het pv en het 

verhoor. Is de verdachte het eens met de inhoud, dat tekent hij het pv. Zo niet, kan het pv alsnog als 

bewijs ingebracht worden. 

De informatie die uit het verhoor van de verdachte naar voren komt, bepaalt vervolgens voor een 

groot deel de loop van het verdere proces en vormt een belangrijk onderdeel van het dossier dat de 

rechter te zien krijgt. Hierom hecht het EHRM groot belang aan de eerlijkheid en betrouwbaarheid 

van het verhoor en het pv. 

De rechter kan de verdachte niet veroordelen alleen op grond van het pv van zijn verhoor. 

Aanvullend is een ander bewijsmiddel nodig, dat wel mag bestaan uit het pv van een 

getuigenverhoor of van het verhoor van een andere verdachte. 
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5.2 Conclusie 

De te beantwoorden vraag in deze scriptie is: Welke rechtsbescherming bestaat er voor de verdachte 

in een verhoorsituatie en wordt hiermee voldaan aan art. 6 EVRM en bovendien zoveel mogelijk 

gewaarborgd dat de uitkomst van dit verhoor betrouwbaar is? 

De bestaande rechtsbescherming is in de vorige paragraaf samengevat en voldoet voor een groot 

deel aan art. 6 EVRM, met name wat betreft de meer expliciete rechten, zoals het recht op 

rechtsbijstand vóór en tijdens het verhoor, het recht op een tolk en ook het zwijgrecht dat via het 

nemo-teneturbeginsel uit art. 6 EVRM volgt. De invulling die in Nederland aan de 

onschuldpresumptie gegeven wordt en de eisen die aan een pv gesteld worden, beantwoorden aan 

de uitleg en eisen van het EVRM, of vallen daarmee samen. Gebleken is echter ook dat er in de 

bescherming van de rechten van art. 6 EVRM nog een paar hiaten zitten, of dat de uitvoering ervan 

nog niet op adequaat niveau is.  

De advocaat die bij het verhoor aanwezig moet zijn, heeft volgens de uitleg van het EHRM nog 

onvoldoende bevoegdheden in Nederland. Hij moet een actieve rol aan kunnen nemen, zonder om 

deze actieve houding verwijderd te kunnen worden uit de verhoorruimte. Zijn aanwezigheid is 

dienstbaar aan de bescherming van andere rechten van de verdachte. 

Om de eerlijkheid van het proces te waarborgen is hiernaast van belang dat de gebeurtenissen in de 

verhoorruimte achteraf te controleren zijn voor de rechter. Een beschikbare opname maakt dit 

eenvoudig mogelijk. De normerende werking op het handelen van de partijen die daarnaast van een 

opname uitgaat, komen de bescherming van het nemo-teneturbeginsel en de eerlijkheid van het 

proces ten goede. Het pv hoeft hierbij niet vervangen te worden voor de opname, aangezien er ook 

voordelen voor het gebruik van een pv te noemen zijn. Pv en opname zijn complementair aan elkaar. 

Meer alertheid is nog wel gewenst ten aanzien van de eis dat alles wat relevant kan zijn ook in het pv 

terecht komt. Daarin heeft de aanwezige advocaat eveneens een belangrijke rol, namelijk in het 

toezien op de weergave van een verhoor in het pv. Ook hiervoor is het van belang dat hij daartoe 

voldoende bevoegdheden heeft.  

Dat het nemo-teneturbeginsel niet geschonden wordt tijdens het verhoor is ook van belang voor de 

betrouwbaarheid van de uitkomst van het verhoor. De advocaat, de opname en de alertheid ten 

aanzien van de weergave in het pv zijn ook hierom van groot belang. 

Kort gezegd is er nog één grote tekortkoming in de rechtsbescherming die direct voor art. 6 EVRM 

vereist is, namelijk in de bevoegdheden van de raadsman bij het verhoor. De eisen hieromtrent zijn 

duidelijk af te leiden uit de rechtspraak van het EHRM en daar voldoet Nederland op dit moment 

(wettelijk gezien) nog niet aan. De invulling die er desondanks in de praktijk aan de rol van de 

advocaat gegeven wordt, is gelukkig wel wat ruimer. Dit neemt niet weg dat er ruimte is voor 

verbetering.  

Hiernaast is er zowel voor de eerlijkheid van het proces als geheel, als specifiek voor de 

betrouwbaarheid van de uitkomst van het verhoor nog winst te behalen door de raadsman, de 

opname en wat abstracter ook in het pv. De techniek voor standaard opnemen is er, de raadsman wil 

graag, met nog wat praktische aantekeningen, de verdachte bijstaan, en de kennis ten aanzien van 

het pv is beschikbaar in de literatuur. Wat rest is de uitvoering.  

Terugkomend op de centrale vraag: de bestaande rechtsbescherming voor de verdachte in een 

verhoorsituatie is wat betreft de rol van de advocaat nog niet voldoende voor art. 6 EVRM, en de 
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eerlijkheid van het proces en de betrouwbaarheid van de uitkomst van het verhoor zijn nog niet 

zoveel mogelijk gewaarborgd.  

 

5.3 Aanbevelingen 
Naar aanleiding van het literatuuronderzoek dat ik gedaan heb, is mij een aantal dingen opgevallen 

die ik tenslotte nogmaals wil benoemen. Om te beginnen lijkt de discussie over het pv en de 

volledigheid en zorgvuldigheid daarvan weer wat te zijn stilgevallen, na de onderzoeken van Malsch 

e.a. Hoewel het pv niet zomaar vervangen kan, zal of hoeft te worden, is het wel goed om in de hele 

strafrechtsketen, van politieambtenaar tot rechter, bewust te zijn van de tekortkomingen die het pv 

kan hebben.  

Tegelijk lijkt de ontwikkeling rond het audiovisueel opnemen van verhoren met de huidige interne 

instructie een stapje terug te hebben gedaan. Dat met de huidige technologie niet inmiddels alle 

verhoren standaard opgenomen worden, om als vangnet te kunnen dienen bij verschil van mening 

over de inhoud of de waarde van het pv, is jammer. Het lijkt een kleine moeite dit wel te doen en de 

opname vervolgens standaard beschikbaar te hebben bij het dossier. De rechter kan er dan naar 

kijken als hij vragen heeft bij het doornemen van het schriftelijke dossier en het spaart de 

rompslomp en discussie van een verzoek om de opname bij het dossier te voegen, indien de 

verdachte hier een beroep op wil doen.  

Met het verankeren van het recht op een raadsman bij het verhoor is ook het gesprek op dat gebied 

wat stilgevallen. Kijkend naar de uitleg die het EHRM geeft aan dit recht zijn we er echter nog niet, 

want een al te actieve rol mag hij nog niet aannemen. Bovendien laat de praktische invulling van zijn 

aanwezigheid en de beloning te wensen over. Voor de wetgever zou het lopende project 

Modernisering Strafvordering een uitstekende mogelijkheid moeten bieden om hier stappen in te 

gaan zetten. Tot die tijd zal het aan de advocaten zelf zijn om het recht op een raadsman zoveel 

mogelijk recht te doen. Mijns inziens kunnen zij hierbij best de grenzen van het besluit226 wat 

verleggen, aangezien de tuchtrechter, de HR, de Richtlijn van de EU en het EHRM meer ruimte 

bieden of zelfs eisen. De advocaat is juist zo waardevol bij het verhoor, om de rechten van art. 6 

EVRM te bewaken en toe te zien op de correcte weergave van het verhoor in het pv. 

Concluderend hebben we het, al met al, niet slecht geregeld. Wel is er ruimte voor verbeteringen, die 

relatief eenvoudig doorgevoerd kunnen worden en niettemin veel winst opleveren. Niet alleen winst 

voor de rechtsbescherming en de positie van verdachten, schuldig dan wel onschuldig, maar ook ten 

behoeve van het gezag van en het vertrouwen in de gehele strafrechtsketen en winst ter 

bescherming van politieambtenaren. 
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 Besluit inrichting en orde politieverhoor. 
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