
Vragen RTL Nieuws met antwoorden van het Openbaar Ministerie (College van Procureurs-
Generaal) over het schrappen van de aanwijzing Aanwijzing auditief en audiovisueel 
registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten (AVR): 
 

 
De aanwijzing is vervangen door een instructie. Die laatste heeft, in tegenstelling tot de 
aanwijzing, geen externe werking zodat derden er geen rechten aan kunnen ontlenen. Verzwakt 
dit de rechtspositie van verdachten niet die voorheen rechten konden ontlenen aan de 
aanwijzing? 
 
 
Het belang van audiovisuele registratie is met name gelegen in het recht op een eerlijk proces, zoals 
neergelegd in artikel 6 EVRM. Deze rechtstreeks doorwerkende bepaling brengt met zich dat een 
politieverhoor audiovisueel dient te worden geregistreerd ingeval de ernst van het misdrijf of de 
persoonlijkheid van de verdachte daartoe aanleiding geeft. Dit uitgangspunt is – gelet op Richtlijn (EU) 
2016/800 m.b.t. kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure – sinds 1 juni 2019 
voor jeugdigen gecodificeerd in art. 488ac Sv. Die codificatie laat onverlet dat ook volwassenen art. 6 
EVRM rechtstreeks kunnen inroepen voor de Nederlandse strafrechter; de rechtspositie van 
verdachten is dan ook niet afgezwakt door intrekking van de aanwijzing. Ambtenaren van politie die 
belast zijn met het verhoren van verdachten kunnen in het algemeen goed inschatten of de ernst van 
misdrijf dan wel het kennelijke ontwikkelingsniveau van een verdachte (of de situatie waarin deze 
verkeert), aanleiding geeft een audiovisuele opname van het verhoor te maken. Als handreiking aan 
de opsporingspraktijk zijn in de instructie enkele gezichtspunten opgesomd (niet-limitatief) die daarbij 
behulpzaam kunnen zijn.  
  
Het is uiteindelijk natuurlijk altijd zo dat de rechter oordeelt over verweren die ter zitting worden 
gevoerd in relatie tot (al of niet) AVR. 
 
  
Ook de voorschriften voor de (technische kant van de) opname zijn verdwenen met het 
schrappen van de aanwijzing. Dat zou betekenen dat in de praktijk willekeur kan ontstaan over 
de technische uitvoering van de AVR-opname. Hoe ziet het OM dit?  
 
De opsporingsinstantie is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, capaciteit, organisatie en 
integriteit van de technische infrastructuur en voor een deugdelijke opslag en administratie van de 
registraties. Dit brengt mee dat gedetailleerde beheervoorschriften voor de (technische kant van de) 
opname niet op hun plaats zijn in een beleidsregel van het OM. De instructie beval wél enkele tot de 
opsporingsinstanties gerichte kaderstellende voorschriften die raken aan het gezag van het OM over 
het opsporingsonderzoek, bijvoorbeeld m.b.t. de cameraopstelling en over de integriteit van de 
registraties. Een eventuele nadere invulling van deze kaders is aan de opsporingsinstanties. De 
betreffende kaderstellende uitvoeringsvoorschriften zijn administratief van karakter en naar hun aard 
en strekking niet geëigend om als rechtsregel te worden toegepast. Derden kunnen er daarom geen 
rechten aan ontlenen. Om misverstanden hierover te voorkomen, zijn deze voorschriften niet 
gepubliceerd. 
 
  
Er wordt in 4. Uitgangspunten bij de uitvoering gesproken over ‘in het hoofdstuk Uitvoering’. 
Dit lijkt te verwijzen naar nog een aanvullend document. Kan het OM deze mij ook verstrekken? 
Dan kan ik namelijk terugvinden in hoeverre de ‘relevante aandachtspunten’ zijn benoemd 
waar het OM in deze passage over spreekt 
 
De verwijzing  naar ‘het hoofdstuk Uitvoering’ in het verstrekte memo betreft een verwijzing naar de 
instructie zelf. Het betreffende hoofdstuk alsook de instructie zelf is niet openbaar gemaakt om de 
redenen die hiervoor onder 1 en 2 uiteen zijn gezet. Ten overvloede: er is geen aanvullend document. 
 


