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Bijlage I: Stroomschema AVR

Bijlage II: Blanco checklist analyse verdachtenverhoor
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?
Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?
In het kader waarvan vindt het verhoor
plaats (ophouden vooronderzoek,
inverzekeringsstelling etc.)
Hoeveel verhorende politieambtenaren
nemen het verhoor af?
Zijn er buiten de verdachte en de verhorende
politieambtenaren andere personen
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?
Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?
Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?
Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?
De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?
Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?
Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?
Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?
Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd
gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?

Wordt er tijdens de verhoren gebruik
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?
o Worden er ontoelaatbare fotocollages
getoond?
o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?
o

Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

o

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?

Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?

Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?
Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?
Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?
Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?
Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?
Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?
Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

Bijlage III: Ingevulde checklisten verhoren
Verhoor 1
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?

Doodslag/Moord, art. 287 en 289 Sr

Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?

Auditief is vereist, audiovisueel is facultatief.

In het kader waarvan vindt het verhoor
plaats (ophouden vooronderzoek,
inverzekeringsstelling etc.)

Voorlopige hechtenis

Hoeveel verhorende politieambtenaren
nemen het verhoor af?

Twee verhoorders, een man en een vrouw

Zijn er buiten de verdachte en de verhorende Nee
politieambtenaren andere personen
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?

Nee, niet in deze zaak

Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?

Ja

Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?

Het verhoor strekt zich uit over 3
verschillende verhoren. Het plan is
opgesteld, maar op een gegeven moment
gaan ze in op de door de verdachte gegeven
informatie.
Ja

Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?
De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?

Ja, de cautie is medegedeeld

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?

Nee

Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?

Nee

Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?

Ja er worden veel suggesties gedaan. Uit de
vragen die verhoorders stellen blijkt dat ze
haar proberen te sturen naar antwoorden die
zij willen horen.
- Verhoorders blijven vragen: waarom ben je
naar binnen gegaan? Dit vragen zij tot zeker
5 keer toe. Suggestie  Je bent er naar
binnen gegaan.
- Verhoorder zegt: als ik je zeg dat het een
half uur duurde, wat zeg jij hierop dan? Er
wordt hier dmv een suggestieve vraag
informatie gegeven aan de verdachte.
- Verhoorders doen een aantal keren
suggesties omtrent de wijze van de moord
en eindigen het scenario met: zou dit
kunnen?
- Verhoorders vragen een aantal keer: wat
zie je aan de stoel van (slachtoffer)?
Suggestie  Er was iets met de stoel van
(slachtoffer).
- Verhoorders zeggen: op welk moment
heeft (hoofdverdachte) gezegd dat
(slachtoffer) dood is?
Suggestie  Gaan ervan uit dat aan
verdachte is verteld dat (slachtoffer) dood is.
Nee

Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd
gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?
Wordt er tijdens de verhoren gebruik
- Speciaal onderzoeksteam opgesteld
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?
- Er is een verhoorplan opgesteld
o Worden er ontoelaatbare fotocollages Nee
getoond?
o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Nee

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?
o Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er gebruik gemaakt van

Geen directe ernstige bedreiging.
Verhoorders vertellen echter wel aan
verdachte dat wanneer zij niks blijft verklaren
dat anderen de zwarte gaten aan gaan
vullen en dat dit niet gunstig voor haar is.

o

o

o

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?
Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

- Verhoorders zeggen veel dingen in de
hypothesevorm

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

Nee

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

Nee

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?

- Verhoorders zeggen: je weet hoe hij aan
dat geld kwam, dat moet gewoon. Dit terwijl
verdachte dit ontkent. Nadat verhoorders dit
een aantal keer hebben gezegd, verklaart de
verdachte er iets over.
- Zo zeggen verhoorders ook: Dat moet jij
gezien hebben. Dit zeggen ze een aantal
keer terwijl verdachte zegt dat ze het niet
heeft gezien.
- Verhoorder zegt wat zij denkt omtrent de
moord: ik denk dat jullie samen in de woning
waren en dat je erbij was toen (slachtoffer)
werd vermoord.
- De verhoorders zeggen tegen de
verdachte: je wist al dat hij dood was, je
weet er echt meer van. Ze blijven erop
doorgaan dat verdachte er meer van weet.
Dit stond echter niet vast.
- De verhoorders zeggen tegen verdachte
dat ze de gebeurtenis heeft verdrongen en
dat zij haar helpen het naar boven te halen.
- De verhoorders laten bij elkaar een aantal
mogelijkheden zien van hoe het slachtoffer
vermoord is. Verdachte zegt op een gegeven
moment dat het op een van de wijzen is
gebeurd. Later beweert ze echter dat ze het
niet heeft gezien.
- Verdachte geeft aan dat ze iets gaat
verzinnen omdat ze de gebeurtenis wil
voorstellen. Ondanks dit gaan de
verhoorders door met vragen.

Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?

Nee

Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

- Tijd en datum lopen continu mee.
- Er is in het begin van het eerste deel van
het verhoor aan verdachte medegedeeld dat
het verhoor audiovisueel is medegedeeld.
- Wanneer de verhoorders bij elkaar
voordoen hoe het slachtoffer eventueel om
het leven kan zijn gebracht, is dit niet in
beeld.

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?

Zijzelf wordt niet per definitie als schuldige
gezien, verhoorders zijn er echter wel van
overtuigd dat verdachte er bij is geweest.

Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?
Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?

Gericht op waarheidsvinding

Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?

Nee, dit is echter ook niet vereist wanneer
het verhoor audiovisueel is geregistreerd.

Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?

Niet van toepassing

Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?

Vooral de mannelijke verhoorder probeert
door middel van het praten op een rustige
toon de verdachte ertoe aan te zetten te
gaan verklaren. De vrouwelijke verhoorder
probeert het vertrouwen van verdachte
vooral te winnen door regelmatig te herhalen
dat ze begrijpt dat het moeilijk voor de
verdachte is erover te praten en dat ze
verdachte niets verwijt. Daarnaast merk je
dat ze hun taalgebruik aanpassen aan dat
van de verdachte.
Luisteren aandachtig naar verdachte.

Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

Er is een exacte woordelijke verklaring
uitgetypt van het verhoor. De schriftelijke
verklaring komt dus overeen.

Verhoor 2
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?

Brandstichting, art. 157 Sr

Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?

Auditief is verplicht  art. 157 Sr,
strafbedreiging van maximaal12 jaar.

In het kader waarvan vindt het verhoor
plaats (ophouden vooronderzoek,
inverzekeringsstelling etc.)

In het begin wordt hij gehoord in het kader
van ophouden voor onderzoek, daarna wordt
dit omgezet in inverzekeringstelling.

Hoeveel verhorende politieambtenaren
nemen het verhoor af?

Twee verhoorders, een mannelijke en een
vrouwelijke politieambtenaar.

Zijn er buiten de verdachte en de verhorende Nee
politieambtenaren andere personen
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?

Nee

Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?

Ja

Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?

Ze hebben wel een bepaalde structuur in het
stellen van de vragen.

Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?

Ja, verdachte is verdachte in de zin van art.
27 Sv.

De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?

Cautie is medegedeeld. De mannelijke
verhoorder was het vergeten en begon al
met het verhoor. Daarna geeft zijn collega de
cautie.

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?

Nee

Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?

Nee

Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?

Er is sprake van veel suggestiviteit. Zo
geven de verhoorders de verdachte vaak
voorzetjes waarna de verdachte daarop
verder gaat.
Bijv.- Wat voor dingen die niet door de

beugel kunnen hebben jullie nog meer
gedaan? Bij jullie in de straat? (of iets in die
richting) Vrouwelijke verhoorder zegt: ik kan
het je ook gewoon op een presenteerblaadje
geven. Dit doet ze eigenlijk ook.
Er wordt tevens veel gebruik gemaakt van
suggestieve vragen, hierdoor lijkt het of de
verdachte alles zelf verklaard.
Bijv. - Sprak je hem daarover aan? Wat zei
je? Zei je: wat bezielde je?
- Wie heeft de gelegenheden geleverd? Jij
levert de auto en de kannetjes.
- Hebben jullie een vechtpartij gehad of iets?
Dit is redelijk suggestief.

Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd
Nee
gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?
Wordt er tijdens de verhoren gebruik
Nee
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?
o Worden er ontoelaatbare fotocollages Nee
getoond?
o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?
o Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

Nee

Nee

Nee

Mannelijke verhoorder zegt: Je moet schoon
schip maken, anders wordt later de schuld in
jouw schoenen gestoken. Je wordt dan echt
de hoofddader.
Nee

Nee

o

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?

Nee

Nee

De mannelijke verhoorder vertelt regelmatig
wat hij van de situatie vindt.

Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?

De verhoorder somt de bestanddelen op de
volgende wijze op:
- Samen en in vereniging met anderen;
- Opzettelijk;
- Brand hebt gesticht;
- Zonder dat je daar recht toe hebt en
toestemming voor hebt gekregen;
- Ook behoorde de stal niet tot jouw
eigendom.

Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

Het verhoor is op juiste wijze gestart en
beëindigd.

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?
Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?

Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?

Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?
Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?

Nee, de verhoorders laten duidelijk blijken
dat zij ervan overtuigd zijn dat verdachte de
dader is.
Het verhoor is gericht op het verkrijgen van
een bekentenis. De verhoorders zijn namelijk
al op de hoogte van de wijze waarop de
feiten zijn gepleegd en willen enkel nog een
bekentenis van verdachte.
Het PV hoeft slechts een samenvatting te
zijn van het verhoor, omdat het verhoor
auditief wordt geregistreerd. De vrouwelijke
verhoorder typt echter mee tijdens het
verhoor en dit is zeer storend. De
schriftelijke verklaring komt in ieder geval
wel overeen met hetgeen verdachte tijdens
het verhoor heeft verklaard.
Niet tijdens het verhoor

Ja, omzetting naar inverzekeringstelling vindt
op tijd plaats.

Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?

Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

De mannelijke verhoorder praat erg veel en
lijkt weinig moeite te doen zich in te leven in
de denk- en belevingswereld van verdachte.
De mannelijke verhoorder praat met een
duidelijk brabants dialect. Dit doet hij naar
mijn mening niet om zich aan te passen aan
de verdachte. Hij praat namelijk zonder
duidelijk brabant dialect.
De verhoorders laten verdachte niet altijd
uitpraten. Het lijkt of de typende verhoorder
het PV belangrijker vindt dan het erhoor
opzich. Ze valt verdachte namelijk steeds in
de rede om ietse voor in het PV te vragen.
Bijv. - Mannelijke verhoorder vraagt aan de
verdachte wie het kannetje had. Verdachte is
bezig met antwoord geven wanneer de
vrouwelijke verhoorder er doorheen roept:
wat voor auto was het?
- Verdachte is aan het verklaren, dan valt de
vrouwelijke verhoorder hem in de rede: welke
straat was het ook al weer?
Ze doet dit erg vaak en het is erg storend
voor het verhoor.

Verhoor 3
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?
Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?

In het kader waarvan vindt het verhoor
plaats (ophouden vooronderzoek,
inverzekeringsstelling etc.)
Hoeveel verhorende politieambtenaren
nemen het verhoor af?

Medeplichtigheid bij brandstichting, art. 47
en 48 jo. 157 Sr.
Auditief is niet vereist, maar facultatief.
Auditief is namelijk niet vereist, want bij
medeplichtigheid tot brandstichting wordt het
maximum van de hoofdstraf met een derde
verminderd, dus dat komt uit op een
maximale gevangenisstraf van 8 jaar. Voor
verplichte auditieve registratie is een
maximale gevangenisstraf van 12 jaar nodig.
Inverzekeringstelling

Twee mannelijke verhoorders

Zijn er buiten de verdachte en de verhorende Nee
politieambtenaren andere personen
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?

Geen zichtbare

Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?

Er is een verhoorplan opgesteld.

Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?

Ja.

Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?

Ja

De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?

De cautie is aan verdachte medegedeeld

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?

Nee

Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?

Nee

Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?
Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd
gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?

Er worden wel een aantal suggestieve
vragen gesteld, bijv.: Was dat
(hoofdverdachte) z'n idee?
Nee

Wordt er tijdens de verhoren gebruik
Nee
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?
o Worden er ontoelaatbare fotocollages Nee
getoond?
o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?

Nee

Nee

Nee, de verdachte verklaard alles vrijwillig.
Alleen 1 puntje, wanneer verdachte iets
verklaard zegt de verhoorder: je bent toch
geen domme meid? Wat je nu zegt is niet
waar, daar maak je jezelf mee verdacht.
Verdachte antwoord: ok, laat maar weg dan,
het is waar wat (hoofdverdachte) zegt.
Nee

o

Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

Nee

o

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

Nee

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?
Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?
o

Ja, de bestanddelen komen indirect tijdens
het verhoor naar voren.

Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

- Het verhoor is op de juiste wijze gestart, de
tijd en datum zijn genoemd en de namen van
de aanwezigen zijn genoemd.

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?

Nee, de verhoorders weten dat ze schuldig
is en laten dit ook blijken.

Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?
Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?

Waarheidsvinding

Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?

Ja, verdachte heeft het PV ondertekend.

Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?

Nvt

Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?

Een van de verhoorders herhaalt min of
meer steeds wat verdachte zegt, in de vorm
van: Dus dit… en Je zegt dus dat…
Dit is erg positief in het verhoor.
Een van de verhoorders probeert zich in te
leven in de verdachte, zo zegt hij ook: je
bent afhankelijk van (hoofdverdachte) en je
bent bang voor hem? Hiermee laat hij blijken
dat hij haar wel een beetje snapt.
Ja, de verhoorders laten de verdachten
uitpraten.

Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

Een verhoorder typt mee, dit is zeer irritant
wat soms verstoort dat het verhoor.
Verhoorder leest het PV op het eind voor en
vult dit op sommige punten aan.

Verhoor 4
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?

Brandstichting, art. 157 Sr.

Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?

Auditieve registratie is vereist vanwege de
ernst van het feit. Er staat een maximale
gevangenisstraf van 12 jaar op het delict.

In het kader waarvan vindt het verhoor
plaats (ophouden vooronderzoek,
inverzekeringsstelling etc.)

Inverzekeringstelling.

Hoeveel verhorende politieambtenaren
nemen het verhoor af?

1 mannelijke verhoorder

Zijn er buiten de verdachte en de verhorende Nee
politieambtenaren andere personen
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?

Geen zichtbare

Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?

Er zijn vooraf wel vragen opgesteld.

Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?

Ja, er zit een structuur in de vragen.

Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?

Ja, verdachte was eerst als getuige gehoord
maar kan nu worden aangemerkt als een
verdachte in de zin van art. 27 Sv.

De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?

Er is aan de verdachte medegedeeld dat hij
niet verplicht is om te antwoorden.

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?

Nee

Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?

Nee

Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?

Er worden wel enkele suggestieve vragen
gesteld. Bijv. - Het was geen uitslaande
brand he? Hiermee vraagt de verhoorder
alleen om een bevestigend antwoord.

Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd
Nee
gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?
Wordt er tijdens de verhoren gebruik
Nee
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?
o Worden er ontoelaatbare fotocollages Nee
getoond?
o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?

Nee

Nee

Nee, de verdachte verklaart alles vrijwillig.
Het is niet nodig om druk uit te oefen op de
verdachte.
Nee

o

Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

Nee

o

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

Nee

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?

Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?

Nee

Nee

Ja, ze worden niet direct genoemd maar
komen wel indirect naar voren.

Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?
Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?
Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?
Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?

- Het verhoor is op juiste wijze gestart.
- Is echter niet medegedeeld dat auditief
geregistreerd werd.
- Datum en tijd zijn bij beëindiging genoemd.

Ja, er worden hem geen verwijten of wat dan
ook gedaan.
Gericht op waarheidsvinding.

De verhoorder typt mee tijdens het, vrij korte,
verhoor. Hoewel een samenvatting van het
verhoor voldoende is bij auditief
geregistreerd verhoor, is het in dit geval een
woordelijke uitwerking van het verhoor.
Niet tijdens het verhoor.

Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?

Niet van toepassing

Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?

Verhoorder laat verdachte uitpraten en
probeert zich in te leven in de
belevingswereld van de verdachte. Hij zegt
bijv.: Je durfde zeker geen nee te zeggen
tegen (hoofdverdachte).

Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

Ja, hij laat verdachte op z'n gemak zijn
verhaal doen en luistert aandachtig en laat de
verdachte uitpraten.

Verhoor 5
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?

Brandstichting, art. 157 Sr.

Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?

Auditief is vereist wegens ernst van het feit,
strafbedreiging van max. 12 jaar.

In het kader waarvan vindt het verhoor
plaats (ophouden vooronderzoek,
inverzekeringsstelling etc.)

Inverzekeringstelling

Hoeveel verhorende politieambtenaren
nemen het verhoor af?

een mannelijke verhoorder

Zijn er buiten de verdachte en de verhorende Nee
politieambtenaren andere personen
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?

Geen zichtbare

Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?

Ja, er zijn vooraf vragen opgesteld.

Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?

Ja

Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?

Ja, verdachte kan worden aangemerkt als
verdachte in de zin van art. 27 Sv.

De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?

Verhoorder is vergeten om de verdachte de
cautie te geven.

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?

Nee

Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?

Nee

Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?

Er is wel sprake van suggestiviteit. Eerst
vertelt de verhoorder de datum van de
brandstichting, daarna vraagt hij aan de
verdachte: weet je nog in welk weekend het
gebeurd is? Dit vraagt hij terwijl hij het
antwoord net zelf heeft gegeven.

Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd
Nee
gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?
Wordt er tijdens de verhoren gebruik
Nee
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?
o Worden er ontoelaatbare fotocollages Nee
getoond?
o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?
o Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

Nee

Nee

Iedere leugen verlengt jouw verblijf hier.

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

Nee

o

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

Nee

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?

Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?

Nee

- Verhoorder zegt tegen de verdachte dat
zijn verhaal een onzin verhaal is.

Enkele bestanddelen komen indirect naar
voren.

Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?
Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?
Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?

Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?

- Het verhoor is op de juiste wijze opgestart
- Verhoorder heeft verdachte niet
medegedeeld dat het verhoor auditief
geregistreerd wordt.
- Het verhoor is op de juiste wijze beëindigd,

Gedeeltelijk, maar als verdachte zegt dat hij
niet wist dat het serieus was geeft de
verhoorder aan dat niet te geloven.
Waarheidsvinding.

Verhoorder typt mee, terwijl bij auditief
geregistreerde verhoren eigenlijk alleen een
samenvatting nodig is. De verhoorder
herhaalt steeds wat hij getypt heeft om zo te
controleren of het klopt wat er in het PV
staat.
Op een gegeven moment vertelt de
verdachte iets wat door de verhoorder
ongeloofwaardig wordt geacht. Hij zegt dit en
zegt daarbij dat hij vindt dat hij dat beter niet
in het PV kan vermelden. Na aandringen van
de verhoorder zegt de verdachte: laat het
dan toch maar uit het PV. Is dus niet letterlijk
de woordelijke verklaring van de verdachte.
Niet tijdens het verhoor.

Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?

Niet van toepassing.

Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?

De verhoorder luistert vooral naar de
verklaring van de verdachte. Heb niet het
idee dat hij zich echt probeert in te leven in
de denk- en belevingswereld van de
verdachte.

Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

Ja, de verhoorder luistert aandachtig en laat
verdachte uitpraten.

Verhoor 6
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?

Betrokkenheid bij doodslag of moord, art.
287 of 289 Sr.

Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?

Auditieve registratie was vereist, op
doodslag staat max. 15 jr. gevangenisstraf,
of moord levenslang. Verhoor wordt echter
audiovisueel geregistreerd, omdat er kans
bestaat dat er daderwetenschap wordt
gegeven. Er is dus sprake van een
bijzondere verhoormethode.
In het kader waarvan vindt het verhoor
Verdachte is al in vrijheid gesteld voor dit
plaats (ophouden vooronderzoek,
feit, ze zit echter in hechtenis voor
inverzekeringsstelling etc.)
medeplichtigheid aan een andere moord.
Hoeveel verhorende politieambtenaren
Twee mannelijke verhoorders, 1
nemen het verhoor af?
politieambtenaar kijkt mee vanuit de
regieruimte. Hij typt de verklaring uit en geeft
aanwijzingen.
Zijn er buiten de verdachte en de verhorende Nee
politieambtenaren andere personen
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?
Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?
Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?
Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?
De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?

Nee, geen gebruik van gemaakt in deze
zaak.
Ja, er is een uitgebreid verhoorplan
opgesteld.
Gedeeltelijk niet. Verdachte kwam zelf met
informatie. Nadat ze dit heeft verteld slaan
ze het eerste gedeelte van het verhoorplan
over, dan gaan ze verder volgens het plan.
Ja, er zijn echter geen ernstige bezwaren om
verdachte langer vast te houden.

Ja, de verdachte is de cautie medegedeeld.

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?

Nee

Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?

Nee

Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?

Er worden enkele suggestieve vragen
gesteld: - Wat is jou opgevallen aan zijn
taalgebruik? Er wordt hier gesuggereerd dat
er iets was met het taalgebruik van de
betreffende persoon.

- Wat bracht 'Tiny' wel eens mee? Er wordt
hier gesuggereerd dat ze iets meebracht.

Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd
gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?
Wordt er tijdens de verhoren gebruik
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?

o

De vragen zijn niet ongeoorloofd, vooral ook
omdat dit niet in het verhoor van een
bekennende verdachte plaatsvindt. Mocht dit
om zeer bruikbare informatie gaan voor het
verder onderzoek, dan kan het gevaarlijk zijn
zulke vragen te stellen.
Nee

Ja, alleen een aantal bruikbare (geoorloofde)
aspecten van de Zaanse Verhoormethode
worden gebruikt: - Een schaduwverhoorder
kan vanaf de regiekamer aanwijzingen
geven.
- Er is een speciaal verhoorteam opgesteld
voor deze zaak.
Worden er ontoelaatbare fotocollages Nee
getoond?

o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Nee

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?
o Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

Nee

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

Nee

o

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

Nee

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?

Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?

Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?

Nee

- Op enig moment maakt een verhoorder
gebruik van stemverheffing, dit is echter
geoorloofd.
- Op enig moment herhalen de verhoorders
iets vrij vaak tot de verdachte op een
gegeven moment zegt: dat moet hij het wel
geweest zijn. In dit geval is het geoorloofd,
hier dient echter mee te worden opgepast.
Nee. Na gesprek met verhoorders blijkt dat
dit wel dient te gebeuren, dit kan echter
slechts wanneer de verdachte bezig is met
het bekennen van het feit. Wanneer hij er
niets mee te maken heeft is dit niet aan de
orde.
- Tijd en datum lopen mee met de opname,
echter loopt de tijd een kwartier achter.
- Er worden foto's getoond, deze zijn niet
zichtbaar in beeld maar worden wel
genoemd.
- Enkel de verdachte is zichtbaar in beeld.
Ja, er wordt niet gesuggereerd dat ze iets
met de moord te maken heeft of iets
dergelijks.

Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?
Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?

Waarheidsvinding is het doel van dit verhoor.

Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?

Nee, dit is geen vereiste bij het procesverbaal van auditieve of audiovisuele
registraties.
Niet van toepassing

Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?
Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?

Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

Ja, de politieambtenaar die tijdens het
verhoor meetypt schrijft de woordelijke
verklaring van verdachte op.

De verhorende politieambtenaren proberen
hun taalgebruik aan te passen aan het
niveau van verdachte. Soms merk je dat de
verdachte een vraag niet begrijpt, de
verhoorder probeert het haar op een
eenvoudigere manier uit te leggen. De
communicatieve vaardigheden van deze
verhoorders zijn voldoende.
De verhoorders luisteren naar de verdachte
en later haar vrijwel altijd uitpraten.

Verhoor 7
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?

Betrokkenheid bij doodslag (287 of 288 Sr)

Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?

Auditief is vereist, 287 Sr  max. 15 jr.
gevangenisstraf, 288 Sr  max. 30 jr.
gevangenisstraf. Audiovisueel is facultatief,
OvJ kan bepalen dat het verhoor
audiovisueel wordt opgenomen.

In het kader waarvan vindt het verhoor
plaats (ophouden vooronderzoek,
inverzekeringsstelling etc.)

De verdachte is in bewaring gesteld

Hoeveel verhorende politieambtenaren
nemen het verhoor af?

Twee verhoorders, twee mannen

Zijn er buiten de verdachte en de verhorende
politieambtenaren andere personen
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?
Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?
Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?
Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?
De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?

Er is geen verhoorplan opgesteld. De reden
hiervoor is het gebrek aan tijd. Dit geven de
verhoorders tijdens het verhoor ook aan.
Nvt

Ja, voldoet aan de vereisten van art. 27 Sr.

Cautie is medegedeeld

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?

Nee

Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?

Nee

Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?

Er worden regelmatig suggestieve vragen
gesteld. Dit is echter geoorloofd, want de
suggesties zijn gebaseerd op feiten zoals
vingerafdrukken en getuigenverklaringen.

Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd

Nee

gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?
Wordt er tijdens de verhoren gebruik
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?
o

Er is een speciaal verhoorteam opgesteld,
dit is echter een bruikbaar aspect uit de
Zaanse Verhoormetode
Worden er ontoelaatbare fotocollages Nee
getoond?

o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Nee

Nee

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?
o Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

o

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

- Er wordt gezegd dat als verdachte blijft
volhouden om niets te verklaren, hij een
bepaalde straf krijgt die niet op hem van
toepassing is.
- De verhoorders zeggen meerdere keren
dat ze niet weten hoe de rechter er tegenaan
kijkt.
- De verhoorders betrekken meerdere malen
de vriendin van de verdachte, ze zien en
merken dat dit de verdachte raakt.
- De verhoorders praten met de verdachte
over belangrijke personen in zijn leven: zijn
dochtertje en zijn vriendin. Gelijk hierna
koppelen ze dit naar de vermoorde man, dat
hij ook 2 kinderen had.
- De verhoorders zeggen een aantal keer dat
ze het zelf zonde (klote) zouden vinden als
verdachte er slechts bij was en dan toch
voor de volle 100 % ervoor opdraait.
Nee

Nee

Nee

Nee

o

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?

Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?
Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?

Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?
Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?
Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?
Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?
Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?
Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

De verhoorders zeggen 'het is een meisje
geworden'. Verdachte zegt hierop niks te
verklaren te hebben. Daarna stellen de
verhoorders dat verdachte wel weet waar ze
het over hebben, dit is aan zijn reactie te
zien.
Nee, er wordt de verdachte wel
medegedeeld van welk strafbaar feit hij
verdacht wordt.
- Datum en tijd lopen continu mee
- Verdachte is goed in beeld, 1 van de
verhoorders ook. De andere verhoorder valt
echter uit het beeld.
- Medegedeeld dat het verhoor wordt
opgenomen
- Als de opname begint, dan zit verdachte er
al. De verdachte dient volgens 'de
aanwijzing' echter pas binnen te komen
nadat de opname als bezig is.
- Er wordt een geluidsfragment getoond, de
bron hiervan wordt medegedeeld
- Registratie eindigt nadat verdachte de
verhoorkamer heeft verlaten.
Grotendeels wel, er wordt echter wel een
aantal keer door de verhoorders
gesuggereerd dat verdachte wel op de PD
aanwezig was. Ze stellen echter niet dat hij
geschoten heeft.
Waarheidsvinding, ze willen graag een
verklaring van verdachte over de betreffende
avond.
Ja

Hij wil zijn verklaring niet ondertekenen.
Nvt

De verhoorders leven zich in in de denk- en
belevingswereld van de verdachte. Ze tonen
ook interesse in de persoon van verdachte.
Om dit duidelijk te maken zeggen ze dat ze
'niks tegen kampers' hebben en dat die ook
als normale mensen beschouwd dienen te
worden.
Verhoorders zijn erg veel aan het woord. De
reden hiervoor kan zijn omdat de verdachte
vrij weinig zegt en wanneer hem vragen
worden gesteld zegt hij zich te beroepen op
zijn zwijgrecht.

Verhoor 8
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?

Gewapende overval  Diefstal met
geweldpleging. Art. 312 lid 1 en 2 onder 2
Sr

Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?

Auditief is vereist, audiovisueel is facultatief.

In het kader waarvan vindt het verhoor
plaats (ophouden vooronderzoek,
inverzekeringsstelling etc.)

In het begin van het verhoor wordt verdachte
verhoord voor het ophouden voor
onderzoek, later in het verhoor wordt dit
omgezet in inverzekeringstelling.
Twee mannelijke verhoorders

Hoeveel verhorende politieambtenaren
nemen het verhoor af?

Zijn er buiten de verdachte en de verhorende Nee
politieambtenaren andere personen
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?

Geen zichtbare in het dossier opgenomen.

Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?

Er zijn vooraf vragen opgesteld

Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?

Allereerst wordt er een gedeelte
persoonsgerichte vragen gesteld. Ik heb het
verhoorplan echter niet tot mijn beschikking,
dus weet niet of het overeen komt.of niet.
Ja

Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?
De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?

De cautie is aan de verdachte medegedeeld.

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?

Nee

Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?

Nee

Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?

Er worden veel suggestieve vragen gesteld,
bijvoorbeeld:
- Waarom had je geen gsm bij je? Omdat je
bang was deze kwijt te raken en daardoor
gevonden te worden?
-Wat hadden jullie afgesproken? Suggestie
 er is iets afgesproken

Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd
Nee
gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?
Wordt er tijdens de verhoren gebruik
Nee
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?
o Worden er ontoelaatbare fotocollages Nee
getoond?
o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?
o Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

o

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

Nee

Nee

Vragen verdachte of hij meer strafbare feiten
heeft gepleegd. Anders komt er straks weer
een moment dat we je moeten aanhouden
en dat je ouders weer opnieuw deze ellende
moeten doorstaan. Want dat gaat gebeuren.
Verhoorders proberen verdachte te laten
verklaren. Ze zeggen dingen als: 'Heb je
geen geweten'. En 'ik had je anders
voorgesteld' en 'wil jij marinier worden? Ik zie
hier geen marinier hoor'.

Verhoorders doen verdachte min of meer
een belofte. Ze proberen verdachte te laten
verklaren dmv vertrouwen op te wekken en
bijvoorbeeld te zeggen dat hij misschien met
kerst thuis kan zijn. Er wordt echter gezegd
dat de rechter hierover beslist.

o

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?

Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?

Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?

- Verhoorders zitten voorovergebogen voor
verdachte.
- Opvallend: na het roken begint verdachte
te verklaren.
- Verhoorders gaan in op de goede band van
de verdachte met zijn moeder. Verdachte
geeft ook aan dat hij zich zorgen maakt over
zijn moeder, hij huilt er ook bij. Verdachte is
heel emotioneel over zijn ouders.
- Diefstal
- Vergezeld door geweld of bedreiging met
geweld
- Tegen personen
- Gepleegd om diefstal gemakkelijk te maken
- Titel en datum lopen mee
- Verdachte zat er voordat opname begon
- Opname eindigt abrupt, dvd was niet op
juiste wijze beëindigd.

Nee

Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?
Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?

Het verhoor is gericht op waarheidsvinding,
maar ze willen wel graag dat verdachte een
verklaring aflegt,.
Uit het pv lijkt het dat verdachte alles zelf
verklaard, terwijl echt alles ui hem getrokken
moet worden dmv van (suggestieve) vragen.

Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?

Dit is niet verplicht wanneer een verhoor
AVR geregistreerd wordt, maar hij heeft het
wel PV wel ondertekend.
Ja, het ophouden voor verhoor wordt tijdig
omgezet in inverzekeringstelling.

Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?
Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?

De verhoorders schakelen niet op het gebied
van taalgebruik en sociaal gedrag. Ook doen
de verhoorders niet echt een poging
verdachte te begrijpen door zich in te leven.

Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

Ja

Opmerking: Geluid uit, trilfunctie aan! Er is tot 9 keer toe een telefoon van een van de
verhoorders afgegaan.

Verhoor 9
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?

Doodslag art. 287 Sr, moord 289 Sr.

Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?

Auditief is verplicht, 287 Sr  max. 15 jaar
gevangenisstraf. Audiovisueel is facultatief.

In het kader waarvan vindt het verhoor
plaats (ophouden vooronderzoek,
inverzekeringsstelling etc.)

Voorlopige hechtenis

Hoeveel verhorende politieambtenaren
nemen het verhoor af?

Twee mannelijke verhoorders, 1
politieambtenaar kijkt mee vanuit de
regieruimte. Hij typt de verklaring uit en geeft
aanwijzingen.
Zijn er buiten de verdachte en de verhorende Nee
politieambtenaren andere personen
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?

Nee

Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?

Ja, er is een uitgebreid verhoorplan
opgesteld.

Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?

Ja, echter hebben ze een aantal punten
moeten overslaan. De reden hiervoor is
gelegen in het feit dat verdachte al duidelijk
had gemaakt bijvoorbeeld een bepaalde
persoon niet te kennen.
Ja.

Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?
De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?
Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?

Ja, de cautie is gegeven.

Nee

Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?
Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?

Er worden een aantal suggestieve vragen
gesteld. Bv. Wie hebben er allemaal nog
meer bij Fred verbleven? Suggestie  er
heeft nog iemand bij (slachtoffer) verbleven.

Echter is een vorm van suggestiviteit niet te
vermijden.

Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd
gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?
Wordt er tijdens de verhoren gebruik
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?

Nee

Ja, alleen een aantal bruikbare (geoorloofde)
aspecten van de Zaanse Verhoormethode
worden gebruikt: - Een schaduwverhoorder
kan vanaf de regiekamer aanwijzingen
geven.
- Er is een speciaal verhoorteam opgesteld
voor deze zaak.

o

Worden er ontoelaatbare fotocollages Nee
getoond?

o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?
o Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

o

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

Nee

Nee

Ja, min of meer. Verhoorders zeggen dat
indien hoofdverdachte verklaard dat hij wel
degelijk bij de verdachte is geweest,
verdachte dit beter maar nu kan zeggen. Zijn
geloofwaardigheid zou daarmee namelijk
niet stijgen. Dit is geen ongeoorloofde
bedreiging.
Nee

Er is eenmaal een vraag gesteld omtrent de
achternaam van een persoon. De
verhoorders noemen eerst een willekeurige
achternaam en daarna de juiste achternaam.
Er is hier sprake van een vorm van
misleiding.
Nee

Nee

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

Nee

o

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?

Nee

Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?

Nee, dit kan slechts indien de verdachte een
bekenende verklaring aflegt.

Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

- Tijd en datum lopen continu mee, echte rde
tijd loopt een kwartier achter
- video loopt al als de verdachte verschijnt
- Enkel de verdachte is zichtbaar in beeld, de
verhoorders niet
- Er worden twee foto's getoond, de bron
hiervan is genoemd.
- Verhoor op juiste wijze beëindigd.

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?
Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?
Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?

Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?

Ja, er wordt niet gesuggereerd dat hij iets
met het verhoor te maken heeft.
Het doel van het verhoor is
waarheidsvinding.
Ja, de politieambtenaar in die tijdens het
verhoor in de regiekamer meetypt schrijft de
woordelijke verklaring van verdachte op. Na
het lezen van de schriftelijke verklaring is het
inderdaad de woordelijke verklaring van
verdachte.
Nee, dit is geen vereiste bij auditieve of
audivisuele registraties.

Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?

Niet van toepassing

Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?

Verhoorders kunnen goed schakelen naar
het niveau van de verdachte. Je merkt dat ze
'moeilijkere' woorden proberen te vermijden.

Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

Verhoorders luisteren wel goed, maar laten
verdachten niet altijd uitpraten.

Verhoor 10
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?

Doodslag/moord, art. 287 en 289 Sr

Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?

Auditieve registratie is vereist, audiovisueel
is facultatief.

In het kader waarvan vindt het verhoor
plaats (ophouden vooronderzoek,
inverzekeringsstelling etc.)

Voorlopige hechtenis

Hoeveel verhorende politieambtenaren
nemen het verhoor af?

Twee mannelijke verhoorders, 1 typt mee in
de regieruimte.

Zijn er buiten de verdachte en de verhorende Nee
politieambtenaren andere personen
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?

Nee

Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?

Ja, er is een uitgebreid verhoorplan
opgesteld.

Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?

In het begin vragen ze een aantal punten die
niet in het verhoorplan zijn opgenomen.
Daarna houden ze zich echter wel aan de
structuur van het verhoorplan.
Ja, hij voldoet aan de gestelde vereisten.

Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?
De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?

Ja, de cautie is medegedeeld.

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?

Nee

Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?

Nee

Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?

Er zijn enkele suggestieve vragen gesteld,
echter geen ongeoorloofde.

Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd
gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?

Nee

Wordt er tijdens de verhoren gebruik
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?

- Er is de mogelijkheid om vanuit de
regiekamer aanwijzingen te geven.
- Er is een speciaal onderzoeksteam
opgesteld.
Dit zijn echter bruikbare aspecten van de
Zaanse Verhoormethode

o

Worden er ontoelaatbare fotocollages Nee
getoond?

o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Nee

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?
o Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

Nee

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

Nee

o

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

Nee

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

Nee

o

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?

Nee

Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?

Nee, dit is alleen van toepassing bij
bekenende verklaringen.

Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?

- Tijd en datum lopen continu mee, echter de
tijd loopt een kwartier achter.
- Video draait al voordat de verdachte
verschijnt.
- Er wordt medegedeeld dat het verhoor
audiovisueel wordt geregistreerd.
- Er worden foto's getoond, de bron hiervan
is genoemd.
Voor dit feit wel, hij heeft in een andere
moordzaak al wel bekend.

Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?
Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?

Het verhoor is gericht op waarheidsvinding.

Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?

Nee, dit is geen vereiste wanneer het
verhoor audiovisueel wordt geregistreerd.

Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?

Niet van toepassing

Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?

De verhorende politieambtenaren proberen
hun taalgebruik aan te passen aan het
niveau van verdachte. Ze proberen moeilijke
woorden te vermijden.

Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

Ja, ze luisteren goed naar de verdachte.

Ja, de derde politieambtenaar typt mee.

Verhoor 11
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?

Betrokkenheid bij een schietpartij, doodslag
(art. 287 of 288 Sr)

Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?

Auditieve registratie is vereist. Art. 287 
max 15 jaar gevangenisstraf. Art. 288 
max. 30 jaar gevanginsstraf.

In het kader waarvan vindt het verhoor
plaats (ophouden vooronderzoek,
inverzekeringsstelling etc.)

Verdachte is in verzerkering gesteld.

Hoeveel verhorende politieambtenaren
nemen het verhoor af?

Twee verhorende politieambtenaren, een
man en een vrouw.

Zijn er buiten de verdachte en de verhorende Nee
politieambtenaren andere personen
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?

Geen zichtbare

Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?

Er is geen verhoorplan terug te vinden.

Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?

Er is geen verhoorplan terug te vinden, maar
er lijkt een opbouwende structuur in het
verhoor te zitten.

Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?

Ja, verdachte kan worden aangemerkt als
verdachte in de zin van art. 27 Sv

De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?

De cautie is medegedeeld

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?

Nee

Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?

Nee

Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?

Nee

Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd
gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?

Nee

Wordt er tijdens de verhoren gebruik
Er is een speciaal verhoorteam
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?
samengesteld.
o Worden er ontoelaatbare fotocollages Nee
getoond?
o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?
o Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

Nee

Nee

Nee, er wordt vooral een beeld geschetst
van de persoon van verdachte.
Nee

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

Nee

o

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

Nee

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

Nee

o

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?

Nee

Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?

Nee, er wordt wel medegedeeld van welk
strafbaar feit hij verdacht is.

Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?
Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?
Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?

- Tijd en datum lopen continu mee
- Verdachte wordt medegedeeld dat het
verhoor audiovisueel geregistreerd wordt
- Verdachte is in beeld, de verhoorders
echter niet. Daarnaast is verdachte van
schuin boven in beeld, zijn gezicht is niet
altijd heel goed zichtbaar.
Ja

Dit verhoor is vooral op waarheidsvinding
gericht. Dit blijkt uit het feit dat het vooral
gaat om informatie over de persoon van de
verdachte te krijgen
Ja, verhoorder heeft de verklaring
voorgelezen.

Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?

Ja, verdachte ondertekent de verklaring voor
de camera.

Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?

Nvt

Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?

Ze proberen een vertrouwensband op te
bouwen met de verdachten. Ze praten in
eenvoudig Nederlands en proberen zich in te
leven in de verdachte. Dit doen ze door
middel van een compleet beeld van de
verdachte te schetsen.

Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

De verhoorders luisteren goed naar de
verdachte en laten hem uitpraten.

Verhoor 12
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?
Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?
In het kader waarvan vindt het verhoor
plaats (ophouden vooronderzoek,
inverzekeringsstelling etc.)
Hoeveel verhorende politieambtenaren
nemen het verhoor af?

Betrokkenheid bij diefstal met geweld (312
Sr), doodslag (287 of 288)
Auditief is verplicht, 287 Sr  max 15 jr.
gevangenisstraf, 288  max. 30 jr.
gevangenisstraf
Verdachte is inbewaringgesteld.

Twee verhoorders, twee mannen

Zijn er buiten de verdachte en de verhorende Nee
politieambtenaren andere personen
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?

Geen zichtbare

Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?

Er is geen verhoorplan van dit verhoor terug
te vinden.

Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?

Er zit wel een bepaalde structuur in het
stellen van de vragen.

Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?

Ja, verdachte kan worden aangemerkt als
verdachte in de zin van art. 27 Sv.

De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?

Cautie is gegeven

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?

Nee

Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?

Nee

Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?

Veel suggestieve vragen, echter niet
ongeoorloofd. Bv: - wie heeft jou
woensdagavond opgehaald. Suggestie
hierbij: Hij is opgehaald.
- Wanneer ben jij voor het laatst in het
vakantiehuisje geweest?
Suggestie hierbij: jij bent in dat

vakantiehuisje geweest.
Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd
gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?
Wordt er tijdens de verhoren gebruik
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?
o Worden er ontoelaatbare fotocollages
getoond?
o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?
o Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

Nee

Er is een speciaal verhoorteam opgesteld,
dit is een bruikbaar aspect van de methode.
Nee
Nee

Nee

In de vorm van: Ik vind het erg voor je vrouw,
want ik weet hoe ze bij justitie zijn.

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

Nee

o

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

Nee

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

Nee

o

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?

Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?

Door de feiten die er zijn vertelt de
verhoorder een scenario. Hij eindigt met: wat
zal justitie hiermee doen?

Nee, echter wordt het feit waarvan verdachte
wordt verdacht wel genoemd.

Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?

- Tijd en datum lopen continu mee
- Zowel verdachte als verhoorders zijn in
beeld, echter slechts 1 verhoorder.
- Opname stopt voordat de verdachte de
verhoorkamer heeft verlaten. Hij dient
volgens 'de aanwijzing' pas te stoppen nadat
de verdachte de kamer heeft verlaten.
Ja, worden vragen gesteld waaruit blijkt dat
ze hem niet per definitie schuldig achtte.

Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?
Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?

Gericht op waarheidsvinding

Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?

Hij weigert PV te ondertekenen

Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?

Nvt

Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?

De verhoorders stellen enkel vragen, ze
proberen niet doormiddel van druk of door
zich in te leven in de verdachte een
verklaring te krijgen. Dit doen ze niet omdat
ze weten dat verdachte toch niet gaat
praten.

Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

Is niet nodig, verdachte zegt vrij weinig.

Ja, dit hoewel een samenvatting voldoende
zou zijn.

Verhoor 13
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?

Moord/doodslag, art. 298 en 287 Sr

Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?

Auditieve registratie is vereist, audiovisuele
registratie is facultatief.

In het kader waarvan vindt het verhoor
plaats (ophouden vooronderzoek,
inverzekeringsstelling etc.)

Voorlopige Hechtenis

Hoeveel verhorende politieambtenaren
nemen het verhoor af?

Twee mannelijke verhoorders, één
verhoorder typt mee vanuit de regiekamer. In
de regiekamer is tevens nog een
politieambtenaar aanwezig die evt.
instructies geeft.
Zijn er buiten de verdachte en de verhorende Nee, niet in de verhoorkamer zelf.
politieambtenaren andere personen
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?

Nee

Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?

Ja, er is een duidelijk verhoorplan opgesteld.

Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?

Ja, gaan heel het verhoorplan af. Aan het
eind van het verhoor, na alles van het plan
behandeld te hebben, proberen ze
verdachte uit de tent te lokken.
Ja, verdachte voldoet aan alle vereisten van
art. 27 Sv.

Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?
De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?

Ja, de cautie is medegedeeld.

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?

Nee

Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?

Nee

Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?

Ze stellen zeer regelmatig suggestieve
vragen. Dit is echter logisch en geoorloofd
omdat er aan veel vragen feiten ten
grondslag liggen.
Nee

Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd

gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?
Wordt er tijdens de verhoren gebruik
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?

- Ja, er is de mogelijkheid om door een
schaduwkoppel aanwijzingen te geven.
- Er is een speciaal verhoorteam opgericht.
Deze aspecten zijn echter bruikbare punten
van de methode.

o

Worden er ontoelaatbare fotocollages Nee
getoond?

o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Nee

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?
o Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

o

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

Nee

Ja, ze proberen verdachte te manipuleren.
Ze doen opmerkingen over de verdachte. Vb
Vb1. Nadat ze zijn agressieve aanvallen (los
gaan) hebben benadrukt zeggen ze, wat ben
je toch een sociaal iemand he?
Vb2. Proberen verdachte onder andere te
manipuleren door opmerking over de zoon
van de verdachte, die geen contact meer wil
met verdachte: Wat is zal jouw zoon toch
trots op je zijn he?
Vb3. Verhoorders wisselen af met het maken
van opmerkingen die verdachte of kwetsen
of waarmee ze hem uit de tent proberen te
lokken.
Nee

Nee

Nee

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?

Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?
Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?

Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?

Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?

Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?
Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?

Er wordt wel gebruik gemaakt van het
gezag, geen misbruik.
- Stemverheffingen
- Doorgaan op 1 punt (keer op keer
herhalen)
- Proberen hem tevens uit de tent te lokken
met opmerkingen als: als je onschuldig bent
kun je toch verklaren?
- Verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht,
verhoorders gaan toch door met vragen. Dit
is geoorloofd, er mag doorgevraagd worden
wanneer iemand zich beroept op zijn
zwijgrecht.
- Ze gebruiken de stapelmethode, ze
sommen alle bezwarende omstandigheden
op en confronteren verdachte hiermee.
- Ze zitten dicht bij de verdachte. Maken met
hun handen gebaren in de richting van de
verdachte, hiermee proberen ze hem te
intimideren.
- Nee, is alleen nodig indien de verdachte
een bekennende verklaring aflegt.

- tijd en datum lopen mee, de tijd loopt
echter een kwartier achter
- de video loopt al als verdachte in de
verhoorkamer verschijnt.
- enkel de verdachte is zichtbaar in beeld, de
verhoorders niet.
- Verhoor is op de juiste wijze beëindigd.
Niet helemaal, de verhoorders zijn ervan
overtuigd dat de verdachte liegt. Ze denken
ook dat hij wel degelijk iets met de moord te
maken heeft.
Waarheidsvinding, maar er blijkt ook
duidelijk dat ze een bekentenis willen
hebben. Maar ze staan eventueel ook open
voor een verklaring waaruit blijkt dat
verdachte onschuldig is.
Ja, de politieambtenaar in die tijdens het
verhoor in de regiekamer meetypt schrijft de
woordelijke verklaring van verdachte op. Na
het lezen van de schriftelijke verklaring is het
inderdaad de woordelijke verklaring van
verdachte.
Nee, dit is geen vereiste wanneer een
verhoor audiovisueel geregistreerd wordt.
Nvt

Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?

Verhoorders kunnen goed schakelen naar
het niveau van de verdachte. Je merkt dat ze
'moeilijkere' woorden proberen te vermijden.

Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

Verhoorders luisteren wel goed, maar laten
verdachten niet altijd uitpraten.

Verhoor 14
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?

Verdachte heeft een gewapende overval
gepleegd, strafbaar gesteld als diefstal met
geweld door twee of meer verenigde
personen, art. 313 lid 1 en 2 onder 2 Sr.

Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?

Auditief is vereist, art. 312 lid 1 en 2 onder 2
Sr  er staat 12 jaar gevangenisstraf op.
Audiovisueel is facultatief.

In het kader waarvan vindt het verhoor
plaats (ophouden vooronderzoek,
inverzekeringsstelling etc.)

In het begin in het kader van ophouden voor
onderzoek, om 13.15 (na enkele uren) wordt
de verdachte na een kort gesprek met de
HOvJ in verzekering gesteld.
Twee mannelijke verhoorders

Hoeveel verhorende politieambtenaren
nemen het verhoor af?

Zijn er buiten de verdachte en de verhorende Nee
politieambtenaren andere personen
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?

Niet waarneembaar

Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?

Ja, verhoorder deelt aan de verdachte mede
dat de vragen van tevoren zijn geformuleerd.

Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?

Grotendeels hoor je aan de manier van
vraagstelling dat de vragen vooraf zijn
geformuleerd.

Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?

Ja, hij kan als verdachte worden beschouwd.

De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?

Cautie is medegedeeld.

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?

Nee

Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?

Er wordt een soort van strikvraag gesteld:
Verdachte beroept zich op het zwijgrecht.
Verhoorder vraagt: Hoe het zover heeft
kunnen komen weet je zelf ook niet hè?
Verdachte antwoord: Hm, nee. Hierdoor
geeft hij min of meer aan het gedaan te
hebben.

Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?

Worden veel suggesties gedaan.
Bijvoorbeeld:
- Stel dat je het gedaan zou hebben, wat zou
je dan doen? Zwijgen of alles vertellen.
- Was jij op de hoogte van het feit dat een
bibi-gun verboden is?
- Verhoorder: Je had het pistool voor je met
de loop in de richting van de mensen?
Verdachte: Ja, meer pratend ermee eigenlijk.
- Verhoorders vragen en zeggen veel
waarop verdachte bevestigend antwoord.

Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd
gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?
Wordt er tijdens de verhoren gebruik
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?

Nee

Ja, alleen een aantal bruikbare (geoorloofde)
aspecten van de Zaanse Verhoormethode
worden gebruikt:
- Er is een speciaal verhoorteam opgesteld
voor deze zaak.

o

Worden er ontoelaatbare fotocollages Nee
getoond?

o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Nee

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?
o Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

Verdachte blijft zwijgen, verhoorders gaan
door. Ze zeggen dat als verdachte blijft
zwijgen, ze naar zijn ouders en zusje moeten
gaan. Dit terwijl verdachte aangaf dit op dat
moment nog niet te willen.
Ja, verhoorders manipuleren verdachte
dusdanig dat hij op een gegeven moment
zijn vader belt en dat hij gaat verklaren.

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

Verdachte mag met zijn vader bellen, hoewel
hij in beperking zit.

o

Worden er beloften gedaan (let op:

o

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

Nee

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

o

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?

Ja, verhoorders zeggen dat verdachte het
niet per se hoeft te vertellen tegen zijn
ouders. Tegelijkertijd zeggen ze dat ze het
hem wel adviseren, maar dat zij het niet
zullen vertellen. Daarna zegt de verhoorder
dat ze wel een inval moeten doen bij zijn
ouders en dat ze het dan toch wel te weten
komen. Belangrijk hierbij is dat verdachte
meerderjarig is en op zichzelf woont.
- Op een gegeven moment komen de
verhoorders erachter dat de band van
verdachte met zijn zusje sterker is dan de
band die verdachte heeft met zijn vader.
Daarna gebruiken ze verdachtes zus om
hem aan het praten te krijgen.
- Verdachte heeft met de HOvJ gepraat
omtrent zijn inverzekeringstelling, wanneer
verdachte terugkomt van het gesprek en
wanneer de dvd verwisseld is begint
verdachte antwoord te geven op de vragen.
Dit is opvallend omdat hij voor dit gesprek
bleef volhouden, zelfs na een
telefoongesprek met zijn vader, dat hij eerst
zijn advocaat wilde spreken.
De bestanddelen van het strafbare feit,
diefstal met geweldpleging door twee of
meer verenigde personen.

Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?
Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?
Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?
Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?

- Tijd en datum lopen mee
- Opname draaide al voordat verdachte
verschijnt
- Opname stopt nadat verdachte de ruimte
heeft verlaten

Nee, er is blijkbaar genoeg bewijs waaruit
blijkt dat verdachte schuldig is.
Waarheidsvinding omtrent de gebeurtenis.

- Het PV is een samenvatting
- Wat op papier staat is niet allemaal
hetzelfde als hetgeen verdachte heeft
verklaard.
- In de schriftelijke verklaring staat: Nu ik er
zo over nadenk zou ik mijn vader om raad
willen vragen. Terwijl hij eigenlijk pas zijn
vader wil spreken na veel aandringen van de

Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?
Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?

Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?

Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

verhoorders.
- Uit het PV lijkt het of verdachte veel uit zich
zelf heeft gevraagd, echter is dit niet het
geval. De verhoorders stellen veel
suggestieve vragen waar verdachte ja of nee
op antwoord. Dit wordt op papier gezet alsof
verdachte dit zelf heeft verklaard.
Ondertekening is niet vereist bij AVR
verhoren.
Ja, verdachte wordt op tijd in verzekering
gesteld (om 13.15, hij is om 6.20 gelicht. Uit
art. 61 Sv vloeit voort dat de tijd tussen 12
uur 's avonds en 9 uur 's ochtends telt niet
mee voor de termijn van 6 uur. Er wordt dus
voldaan aan de termijn.)
Ja, ze blijven erg rustig. Verdachte is een
redelijk intelligente jongen, dus wat
taalgebruik betreft hoeven de verhoorders
zich niet echt aan te passen. Enkele
moeilijke woorden die gebruikt worden
leggen de verhoorders uit. Je merkt aan de
verhoorders dat ze zich goed proberen in te
leven in de denk- en belevingswereld van
verdachte.
Ja, ze laten verdachte uitspreken.

Verhoor 15
Algemene informatie
Van welk strafbare feit wordt verdachte
verdacht?

Betrokkenheid bij doodslag (287 of 288 Sr)

Is auditieve of audiovisuele registratie vereist
voor het verhoor?

Auditieve registratie is vereist,287 Sr  max.
15 jr. gevangenisstraf, 288 Sr  max. 30 jr.
gevangenisstraf. Audiovisueel is facultatief,
de OvJ kan bepalen dat het verhoor
audiovisueel dient te worden opgenomen.

In het kader waarvan vindt het verhoor
plaats (ophouden vooronderzoek,
inverzekeringsstelling etc.)

Inverzekeringstelling

Hoeveel verhorende politieambtenaren
nemen het verhoor af?

Twee verhoorders, twee mannen

Zijn er buiten de verdachte en de verhorende
politieambtenaren andere personen
Nee
aanwezig bij het verhoor?
De voorbereiding
Is er een bewijsmatrix opgesteld?
Is er voorafgaand aan het verhoor een
verhoorplan opgesteld?

Ja, er is een verhoorplan opgesteld

Houden de verhorende politieambtenaren
zich tijdens het verhoor aan de structuur van
het verhoorplan?

Ja, ze stellen de vragen van het verhoorplan.
Ze gaan ze 1 voor 1 af, maar krijgen geen
antwoord op de vragen,

Kan de verhoorde persoon daadwerkelijk
worden beschouwd als verdachte in de zin
van art. 27 Sv?

Ja, verdachte is verdachte in de zin van art.
27 Sv.

De uitvoering
Wordt de verdachte voorafgaand aan het
verhoor medegedeeld dat hij niet tot
antwoorden verplicht is?

Cautie is gegeven

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van fysieke druk, zoals martelen?

Nee

Worden er strikvragen gesteld aan de
verdachte? Zo ja, welke?

Nee

Worden er suggestieve vragen gesteld? Zo
ja, zijn deze ongeoorloofd? Zo ja, welke?

Enkele suggestieve vragen, zoals:
- Wanneer ben jij in het bezit geweest van
een vuurwapen.
Suggestie hierbij is  Je bent in het bezit

geweest van een vuurwapen.
Wordt er tijdens het verhoor ongevraagd
gebruik gemaakt van een leugendetector,
narcoanalyse of hypnose?
Wordt er tijdens de verhoren gebruik
gemaakt van de Zaanse Verhoormethode?
o Worden er ontoelaatbare fotocollages
getoond?
o

Wordt de raadsman van verdachte
zwart gemaakt? Zo ja, op wat voor
manier?

o

Worden er leugens verteld tijdens het
verhoor? Zo ja, wat voor leugens?

Wordt er tijdens het verhoor gebruik
gemaakt van psychische druk?
o Wordt er gebruik gemaakt van
bedreiging? Zo ja, in welke vorm?

Nee

Er is een speciaal verhoorteam opgesteld,
dit is een bruikbaar aspect van de methode
Nee
Nee

Nee

Nee

o

Wordt er gebruik gemaakt van
manipulatie? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Wordt er gebruik gemaakt van
misleiding? Zo ja, op wat voor
manier?

Nee

o

Worden er giften gedaan? Zo ja, wat
voor giften?

Nee

o

Worden er beloften gedaan (let op:
niet elke vorm hiervan in
ongeoorloofd)? Zo ja, wat voor
beloften?

Nee

o

Is er sprake van misbruik van het
gezag? Zo ja, in welke vorm?

Nee

o

Wordt er op een, hierboven niet
genoemde, andere wijze druk
uitgeoefend die mogelijk
ongeoorloofd kan worden geacht?

- Als reactie op dat de verdachte steeds zegt
'ik heb niks te verklaren' zeggen
verhoorders: wat denk je dat de rechter
hiervan vindt?
- Verhoorders zeggen: wanneer denk jij je
kindje weer te zien?
- Verhoorders stellen hypothese: 'stel dat jij
daar aanwezig was, maar niet zelf het schot

hebt gelost. Als je geen openheid van zaken
geeft krijg je net zo'n zware straf.

Worden de bestanddelen van de
delictsomschrijving van het strafbare feit
benadrukt tijdens het verhoor?

Nee

Komen de eisen die gesteld zijn aan het
auditief of audiovisueel registreren van
verhoren terug in het verhoor?

- Tijd en datum lopen continu mee
- Zowel verdachte als verhoorders zijn in
beeld.
- Er wordt een geluidsfragment afgespeeld.
De bron hiervan is genoemd.

Na afloop van het verhoor
Wordt de verdachte tijdens het verhoor
behandeld als onschuldige?

Gedeeltelijk, aan de verhoorders merk je dat
ze verdachte niet als onschuldige
beschouwen.

Is het doel van het verhoor waarheidsvinding
of is het verhoor er enkel op gericht een
bekentenis te verkrijgen?
Komt de in het proces-verbaal opgenomen
schriftelijke verklaring overeen met hetgeen
verdachte tijdens het verhoor heeft
verklaard?

Waarheidsvinding is het doel

Heeft de verdachte het proces-verbaal
ondertekend?

Nee

Wordt de termijn van zes uur, indien het
verhoor in het kader van ophouden voor
onderzoek plaatsvindt, in acht genomen?

Nvt

Beschikken de verhorende
politieambtenaren over voldoende
communicatieve vaardigheden (schakelen
op het gebied van taalgebruik en sociaal
gedrag, inlevingsvermogen in de denk- en
belevingswereld van de verdachte)?

Uit dit verhoor komt dit niet erg naar voren.
Ze gaan de vragen van het verhoorplan af
en krijgen steeds als antwoord: ik heb niks te
verklaren. Het verhoor duurt ook niet lang.

Luisteren de verhorende politieambtenaren
aandachtig naar de verdachte?

Als verdachte uberhaupt iets zegt luisteren ze
wel.

Ja

