
Vragen RTL Nieuws met antwoorden en toelichting van de Politieacademie.  
 
RTL Nieuws heeft de Politieacademie vanaf dit voorjaar meermaals gevraagd om 
achtergrondgesprekken met medewerkers. Door de communicatiemedewerker zijn deze gesprekken 
meermaals afgehouden. Pas vlak voor publicatie had een medewerker de mogelijkheid om met RTL 
Nieuws in gesprek te gaan. Andere verzoeken zijn door de Politieacademie om wisselende redenen 
afgewezen.  
 

 

 
Antwoorden op vragen d.d. 19 juli 2021: 
  

INLEIDING  
Hieronder onze antwoorden op de vragen zoals gesteld in de mail van 19 juli. We beginnen met een 
algemene inleiding op deze antwoorden. Ten eerste beantwoorden we de afzonderlijke vragen vanuit 
de overkoepelende journalistieke onderzoeksvraag zoals RTL-Nieuws die zelf eerder heeft 
samengevat (zie o.a. de mail van 20 april) namelijk dat het gaat om of en hoe de uitkomsten van 
wetenschappelijke onderzoeken rond verhoor en verhoormethoden doorwerken in de Politiepraktijk en 
in Politieopleidingen. Daarbij beperken we ons in de antwoorden tot onze kerntaken : onderwijs en 
onderzoek. Voor de vragen over het verhoor in de Politiepraktijk verwijzen wij naar het Korps, 
waarmee RTL-Nieuws in contact is in de persoon van de portefeuillehouder.  
 
Ten tweede geven we zo feitelijk en compleet mogelijk antwoord, dat betekent dat sommige 
antwoorden wat langer uitvallen dan op het eerste gezicht te verwachten is bij de vraag. Bij een aantal 
vragen verwijst RTL naar “informatie”, “bronnen”, “documenten”, zonder te preciseren welke. In die 
gevallen beantwoorden wij naar eer en geweten, maar dus zonder die broninformatie te kennen. Een 
deel van onze antwoorden is, voor zover van toepassing, gebaseerd op wetenschappelijke 
publicaties. Die bronvermelding is weggelaten om deze antwoorden leesbaar te houden. Desgewenst 
kunnen de wetenschappelijke bronnen worden verstrekt.  
 
Ten derde heeft RTL-Nieuws in april eerder een aantal vragen per mail gesteld, waarop wij op 22 april 
uitvoerig hebben gereageerd. De meeste van de RTL-vragen van april komen, soms in een iets 
gewijzigde vorm, terug in de vragen van 19 juli jl. In onze antwoorden hieronder maken wij dan ook 
gebruik van onze eerder gegeven antwoorden.  
 

 
Informatie vooraf  
De Politieacademie heeft naast haar onderwijstaak ook tot taak het uitvoeren van toegepast 
onderzoek. De PA geeft daar onafhankelijk invulling aan ; het idee (van de wetgever) is dat de 
Nederlandse Politie gebaat is bij onafhankelijk onderzoek, dat met voldoende kritisch vermogen wordt 
uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt van de PA verwacht dat ze de inzichten uit onderzoek door vertaalt 
naar het Politieonderwijs. De PA heeft een jaarlijks onderzoeksprogramma, mede op basis van de 
door de minister van Veiligheid en Justitie vastgestelde Strategische Onderzoeks Agenda Politie 
(SOAP) die de minister één keer in de vier jaar vaststelt. De SOAP omvat de strategische thema’s 
voor het toegepast onderzoek door de PA en voor het onderzoek dat wordt uitbesteed, zie 
https://www.politieenwetenschap.nl/. De PA is één van de vele onderzoeksinstellingen in Nederland 
die Politierelevant onderzoek uitvoeren. We noemen als voorbeelden de NSCR, het WODC, TNO en 
ook universiteiten en hogescholen.  
 

I: ONDERZOEKEN DOOR DE POLITIEACADEMIE  
 
 
1. Matcht de Strategische Onderzoeksagenda Politie (SOAP) met de onderzoekswensen van de 
wetenschappers van de Politieacademie? Zijn de onderzoekers van de Politieacademie vrij om 
zelf onderzoeken te initiëren?  
De Strategische Onderzoeksagenda Politie is een instrument van de Minister van Justitie en Veiligheid 
om samenhang te brengen in het Politierelevant onderzoek en om de doorwerking van onderzoek 
naar onderwijs, beleid en Politiepraktijk te verbeteren. De agenda bevat de belangrijkste meerjarige 
onderzoeksthema's. Het doel van de agenda is het genereren van nieuwe kennis die bruikbaar is voor 
de Politietaak en de Politieorganisatie. Daarbij wordt gekeken naar het brede domein van de 



politiezorg, met bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen daarbinnen. Zie voor de agenda zelf: 
https://www.politieacademie.nl/actueel/Paginas/Strategische-Onderzoeksagenda-Politie-2019-2022-
.aspx  
  
De onderzoeken van de PA passen dus per definitie binnen de algemene thema’s van de Strategische 
Onderzoeks Agenda politie (SOAP), die ingegeven zijn door de behoefte van het Korps. Dat wil niet 
zeggen dat alles vooraf vast ligt ; er is ruimte voor flexibiliteit bij het bepalen van onderzoeken. Nieuwe 
ontwikkelingen binnen de samenleving of de Politie kunnen aanleiding zijn voor onderzoeken, en een 
landelijk portefeuillehouder kan tussentijds aan de PA voorstellen om daarnaar onderzoek te doen, 
omdat er op kortere termijn behoefte aan is. Ook kunnen onderzoekers zelf onderzoeksthema’s 
voorstellen, die vervolgens worden getoetst aan het onderzoeksprogramma PA en, meer algemeen, 
aan de thema’s uit de Strategische Onderzoeks Agenda, zodat er samenhang en focus blijft.  
 
2. Speelt het imago van de Politie of de Politieacademie een rol in de keuze voor onderzoeken 
welke door de Politieacademie worden uitgevoerd?  
Zie 1. De keuze voor de onderzoeken en de onderzoeksthema’s komt in eerste instantie voort uit de 
ontwikkelingen in de Politiepraktijk. De keuze is van “buiten naar binnen” en niet van “binnen naar 
buiten”, dus nooit ingegeven vanuit het eigen imago of eigen voorkeuren.  
 
3. In de onderzoeksagenda politieverhoor 2019-2022 valt te lezen dat: “Het uitgangspunt bij de 
Onderzoeksagenda Politieverhoor is dat de uitkomsten van onderzoek worden 
gecommuniceerd vanuit de insteek dat de Nederlandse politie haar (maatschappelijke) 
verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van (waar nodig) het op peil krijgen en houden van de 
kwaliteit van verhoor. Opgedane kennis en inzichten worden met een positieve insteek 
gecommuniceerd.  
Waarom is het voor de Politieacademie van belang dat de communicatie omtrent onderzoeken 
plaatsvindt vanuit een ‘positieve insteek’? Wat wordt hiermee bedoeld?  
De onderzoeksagenda Politieverhoor is een intern product van de vakgroep verhoor binnen de PA die 
bestaat uit docenten, onderzoekers en een lector. Aan de hand van deze agenda is ook het 
onderzoek naar het verhoor afgestemd met de landelijk portefeuillehouder verhoor. Op het “waarom” 
in de bovenstaande RTL-vraag geeft de tekst die direct voorafgaat aan de geciteerde tekst, antwoord: 
“In de afgelopen jaren is de politie meerdere keren negatief in de media gekomen doordat bekend 
werd dat verdachten onterecht waren veroordeeld als gevolg van verkeerd uitgevoerde verhoren. Het 
politieverhoor heeft daardoor regelmatig negatieve aandacht gekregen” Het is een feit dat de manier  
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van verhoren volop politieke en journalistieke belangstelling heeft, en terecht. De aangehaalde tekst 
geeft aan dat de Politieacademie zich daarvan bewust is en zich daarom ook tot doel stelt om de 
kwaliteit van verhoren via de professionaliteit van verhoorders te waarborgen. We bedoelen hiermee 
een constructieve insteek.  
 
4. Uit informatie in bezit van RTL Nieuws blijkt dat de Nationale Politie invloed kan uitoefenen 
en ook uitoefent op de communicatie vanuit de Politieacademie omtrent onderzoeken. Waarom 
staat de Politieacademie toe dat de Nationale Politie hier invloed op uitoefent? 
De Politieacademie heeft een eigen verantwoordelijkheid voor onderzoeken en voor de kwaliteit 
ervan. Die onderzoeken gaan wel doorgaans over de Politiepraktijk en over Politieoptreden. 
Bovendien is de Politieacademie onderdeel van het Nederlands Politiebestel. Daarom is het voor ons 
logisch dat we elkaar hierover intern informeren. In principe maken we al onze onderzoeken 
openbaar, tenzij het geheime informatie of vertrouwelijkheid van gegevens van politiepraktijk betreft  
 
5. Waarom publiceert de Politieacademie niet alle onderzoeken die onder (mede-
)verantwoordelijkheid van de Politieacademie tot stand komen, waaronder scripties?  
We publiceren in principe al onze onderzoeken, ook scripties, tenzij het geheime informatie of 
vertrouwelijkheid van gegevens van politiepraktijk betreft. In dit verband noemen we graag dat we 
sinds 2015 jaarlijks de openbare scriptieprijs uitreiken bij de opening van het politieonderwijsjaar, de 
eerste maandag van september. Met deze prijs bieden we deze talenten en hun onderzoeksresultaten 
een podium. Dit podium draagt bij aan de doorwerking van kennis en inzichten naar de praktijk en 
naar het onderwijs. Studenten van Bachelor en Master politieopleidingen komen voor de prijs in 
aanmerking. Zie voor voorbeelden : https://www.politieacademie.nl/scriptieprijs  
 

WETENSCHAP EN ONDERWIJS  
Informatie vooraf  
De uitgangspunten voor de huidige verhooropleidingen van de PA zijn : 1. onderlinge aansluiting 
tussen de verschillende verhooropleidingen.  
2. deels in de praktijk, ondersteund door de PA 3. met aandacht voor de persoonlijke effectiviteit van 
de verhoorders. De huidige opleidingen tot algemeen verhoorder zijn : - de opleiding verdieping op 
verhoor (module 1 t/m 9, duur: 29 lesdagen)  
- de opleiding professioneel verhoor verkort (module 10 t/m 13, duur: 9 lesdagen)  
Na afronding van deze opleidingen is een medewerker ‘professioneel verhoorder’ met certificaat. 
Daarnaast zijn er specialistische verhooropleidingen en korte trainingen:  
- de opleiding Verhoren van kwetsbare getuigen in zedenzaken (VKGZ)  
- de opleiding Verhoren Kwetsbare Verdachten (VKV)  
- de training urgent veiligheidsverhoor (TUV)  
- de training communiceren met kwetsbare personen in de opsporing  
- de training herkennen van en communiceren met verstandelijk beperkte personen. Aan dit overzicht 
is te zien dat de aandacht voor - en het onderzoek naar - het verhoren van kwetsbare personen door 
is vertaald naar het opleidingsaanbod. Zie ook opleidingsaanbod op onze site .  
Dan nu de beantwoording van de afzonderlijke vragen.  
 
1. In hoeverre vormt de ‘Handleiding Verhoor’ een basis voor het onderwijs in verhoor?  
De openbaar verkrijgbare Handleiding Verhoor is sinds 2005 een omvangrijk standaardwerk voor met 
name degenen die werkzaam zijn bij Politie, OM en rechterlijke macht op het gebied van verhoor. Bij 
de totstandkoming zijn ervan zijn meerdere gespecialiseerde medewerkers van de Politieacademie 
betrokken, maar de Handleiding zelf is niet van de PA. De handleiding Verhoor wordt dan ook mede 
gebruikt in de verhooropleidingen, ter bestudering voorafgaand aan lessen en als naslagwerk. In de  
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opleidingen wordt de theorie uit het boek nader toegelicht met actuele praktijkvoorbeelden en er 
worden de bijbehorende verhoorvaardigheden geoefend. In het Voorwoord geeft korpschef Henk Van 
Essen het volgende aan: “De in deze handleiding geboden achtergrondinformatie, checklists en 
protocollen bieden onontbeerlijke/essentiële kennis voor iedere politieambtenaar.” De handleiding 
wordt periodiek geactualiseerd, zie meer hierover onder 3.  
 
2. In hoeverre is de Politieacademie betrokken bij de totstandkoming van de Handleiding 
Verhoor?  
Een van de huidige auteurs is werkzaam als docent en recherchepsycholoog bij de PA. De andere 
auteur was werkzaam bij de PA, maar is nu met pensioen. Verder draagt een groot aantal experts bij 
aan de Handleiding, zie ter illustratie daarvan het Dankwoord van de Handleiding die dat noemt.  
 
3. Is deze handleiding in overeenkomstig met de laatste wetenschappelijke inzichten op het 
gebied van verhoor?  
Zoals gezegd is de Handleiding niet van de PA, maar dragen onze medewerkers wel daaraan bij.  
De inhoud van de handleiding verhoor is gestoeld op recente wetgeving, jurisprudentie, 
beleidsrichtlijnen en voor de Nederlandse praktijk relevante wetenschappelijke inzichten. De 
handleiding is bedoeld als praktisch handboek. Niettemin is de inhoud wel gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek, dat praktisch is vertaald naar de uitvoeringspraktijk van de agent.  
De handleiding komt tot stand met gebruikmaking van de beschikbare nationale en internationale 
wetenschappelijke onderzoeken, de Europese en Nederlandse wetgeving, jurisprudentie, 
beleidsrichtlijnen van de minister, Openbaar Ministerie en politie en de uitkomsten van werkgroepen 
van de toenmalige Recherche Advies Commissie (RAC). Zie ook de literatuurlijst die in de handleiding 
is opgenomen. Verder vinden er - voordat tot druk van het boek wordt overgegaan – reviews plaats 
door docent-gedragswetenschappers, tactisch/juridisch docenten van de Politieacademie en 
verhoorders en wetenschappers uit de praktijk.  
 
De handleiding wordt periodiek geactualiseerd. Binnenkort (augustus) verschijnt de 8e geactualiseerde 
druk. In de 8e druk is bijvoorbeeld een nieuwe paragraaf opgenomen over investigative interviewing en 
over de richtlijnen verhoor van de Verenigde Naties. Voorbeelden van andere actuele nieuwe 
onderwerpen in de nieuwe handleiding zijn het getuigenverhoor op een tijd kritisch plaats delict en 
veiligheidsverhoor (verhoor in zogenaamde “tikkende bom scenario’s”).  
 
4. Acht de Politieacademie de Handleiding Verhoor geschikt voor verhooronderwijs?  
De handleiding is door zijn compleetheid, wetenschappelijke onderbouwing en grondigheid een van 
de leermiddelen bij het opleiden in de verhoortheorie en het aanleren van verhoorvaardigheden. Ook 
is het geschikt als naslagwerk en geeft het inzicht in de voor het verhoor relevante wetgeving.  
 
5. Welke verhoormethoden worden op de Politieacademie onderwezen?  
De complexiteit van verhoor in de diverse Politiepraktijk vraagt maatwerk. Er is niet één methode of 
één verhoortechniek die effectief is voor het verkrijgen van een verklaring of het verzamelen van 
informatie bij een verdachte. Idem voor een getuige. In ons onderwijs wordt er aandacht besteed aan 
meerdere methodes en technieken. Daarbij merken wij nog op dat investigative interviewing géén 
verhoormethode of –techniek is, maar een meer abstract, overkoepelend paradigma. Verschillende 
verhoormethoden behoren tot deze verhoorstijl en vallen binnen dit paradigma, zoals voor het 
verdachtenverhoor de Vrije Verklaringsmethode (VVM), Scenario’s Onderzoekende Methode (SOM), 
Strategic Use of Evidence (SUE) en methoden passend binnen het PEACE-raamwerk, dat is de 
beschrijving van stappen in een werkproces. De verhoormethoden die worden gedoceerd in ons 
verhooronderwijs (zie hierboven) vallen binnen het paradigma van investigative interviewing.  
 
6. In hoeverre worden politiemensen die verhooronderwijs hebben gevolgd aan de 
Politieacademie, bijgeschoold? Geldt er een bijscholingsverplichting?  
De Politieacademie biedt alle rechercheurs die de opleiding ‘Verhoren van kwetsbare getuigen in 
zedenzaken’ met goed gevolg hebben afgelegd, een jaar na het afstuderen follow-up bijeenkomsten  
aan. Deze studioverhoorders krijgen vervolgens elk jaar verplichte supervisie onder leiding van een 
PA-docent. Daarnaast is er voor deze verhoorders elk jaar een gezamenlijke professionaliseringsdag 
waar de laatste inzichten aan de orde komen en waar ze ervaringen uitwisselen. Voor de overige 
opgeleide verhoorders geldt geen bijscholingsverplichting. Het bijhouden van vakmanschap is in 



principe een professionele verantwoordelijkheid van de individuele medewerkers van het Korps. De 
PA organiseert eens in de twee jaar professionaliseringsdagen of congresdagen over verhoor.  
 
7. Uit informatie van RTL Nieuws blijkt dat hetzelfde verhooronderwijs toch verschilt per locatie 
waar verhooronderwijs wordt gegeven. Hoe komt dit?  
We herkennen dit niet, omdat de verhooropleidingen als hierboven genoemd worden gegeven door 
docenten uit een onderwijsteam binnen ons Vakspecialistisch Politieonderwijs (VPO). Mogelijk dat de 
vraag gaat over de basispolitieopleiding die de PA op zeven locaties uitvoert ; dat kunnen wij zonder 
aanvullende informatie niet beantwoorden.  
 
8. In hoeverre zitten de onderzoekers op Verhoor op 1 lijn met de docenten die 
verhooronderwijs geven?  
Ten eerste is er bij de PA sinds enkele jaren één onderzoeker die zich (in deeltijd) bezighoudt met het 
vakgebied verhoor. Zijn proefschrift trok in oktober 2018 de nodige publiciteit : krantenartikelen, radio-
interviews. Zowel de onderzoeker als de docenten aan de PA erkennen dat verhoor in de praktijk altijd 
beter kan. Ze verschillen alleen van mening in oplossingsrichtingen. Dit zorgde voor een stroeve 
opstart van de samenwerking tussen de onderzoeker en de docenten. Docenten, onderzoekers en de 
lector hebben samengewerkt in de bovengenoemde vakgroep, waarbinnen professionele verschillen 
van inzicht besproken worden zoals dat hoort in een professionele organisatie. De samenwerking 
heeft geleid tot het gezamenlijk opstellen van de Onderzoeksagenda Politieverhoor.  
 
9. In hoeverre wordt in het verhooronderwijs gebruik gemaakt van de verhoortechniek volgens 
het Investigative Interviewing-model?  
Er lijkt sprake van een misverstand over wat investigative interviewing is. Het is geen verhoormethode 
of –techniek, maar een abstract paradigma of verhoorstijl. Binnen dit paradigma gelden een paar 
uitgangspunten: een verdachte is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Deze verhoorstijl heeft 
als doel informatie te verzamelen om de waarheid te reconstrueren. De verhoorders hebben een 
neutrale houding en proberen een werkrelatie met de verdachte op te bouwen. Daarnaast wordt 
auditieve of audiovisuele registratie van het verhoor aangemoedigd om het verhoorproces  
inzichtelijk te maken. Verhoormethoden passend binnen dit paradigma bevatten geen manipulatieve 
technieken.  
 
Verschillende verhoormethoden behoren tot deze verhoorstijl en vallen binnen het paradigma, zoals: 
Vrije Verklaringsmethode (VVM), Scenario’s Onderzoekende Methode (SOM), Strategic Use of 
Evidence (SUE) en methoden passend binnen het PEACE-raamwerk, een beschrijving van stappen in 
een werkproces. In Nederland is sprake van een soortgelijke zelfde beschrijving van het werkproces 
met soortgelijke principes en raamwerk. In de wetenschappelijke literatuur gaan meerdere methoden 
rond die in dat PEACE-raamwerk passen. Binnen de meeste van deze methoden is sprake van het 
feitelijk en neutraal voorleggen van tactische aanwijzingen, alleen de wijze waarop en op welk moment 
verschilt. De verhoormethoden die worden gedoceerd in het verhooronderwijs vallen binnen het 
paradigma van investigative interviewing. In Nederland is sprake van een niet-beschuldigende 
verhoorstijl met als doel informatie vergaren. De methode SOM gaat om het onderzoeken van 
alternatieve scenario’s door deze te verifiëren of te falsificeren en is daarmee een 
informatievergarende manier van verhoren.  
 
10. Hoe worden docenten in het verhooronderwijs gevoed met actuele inzichten vanuit de 
wetenschap?  
Docenten krijgen wekelijks een overzicht van verschenen publicaties op hun vakgebied via de 
mediatheek. Ook krijgen zij attenderingen via Research Gate, een medium waar wetenschappelijke 
onderzoeken (en preprints) worden gepubliceerd. Zij bezoeken congressen en symposia op hun 
vakgebied, waaronder al jaren een internationaal verhoorcongres van de iIIIRG (international 
investigative interviewing research group). Daarnaast hebben de docenten een nationaal en  
internationaal netwerk bestaande uit wetenschappers die onderzoek doen op verhoorgebied. Soms 
participeren zij of hun studenten van verhooropleidingen in onderzoeken of voeren deze gezamenlijk 
uit.  
 
11. Voldoen de verhoormethoden welke worden onderwezen op de PA aan de nieuwe VN-
Richtlijnen?  
De verhoormethoden die worden onderwezen op de PA voldoen aan de richtlijnen van de VN.  



De nieuwe richtlijnen voor verhoor van de VN zijn relatief algemeen geformuleerd. Over het toepassen 
van verhoortechnieken stelt het VN-protocol onder andere dat het verhoor zo fair en transparant 
mogelijk moet worden uitgevoerd. Verhoren mogen niet buitensporig lang zijn en moeten worden 
uitgevoerd in een non-intimiderende en veilige omgeving. Geen manipulatieve technieken zoals vals 
bewijs presenteren, minimaliseren en maximaliseren (richtlijn 23), geen suggestieve vragen (25). Het 
opbouwen van een werkrelatie werkt effectief (29-32). De verdachte moet zijn verhaal kunnen doen 
(33), maar de verhoorder behoudt het recht om tactische aanwijzingen uit het politieonderzoek op 
strategische wijze aan hem voor te leggen (34). Op deze manier kan informatie worden veredeld en 
kunnen alternatieve verklaringen voor het gevonden bewijs in kaart worden gebracht. Presumptie van 
onschuld, verbod op dwang en marteling en het recht op een eerlijk proces en waarheidsvinding als 
doel van het verhoor zijn basisuitgangspunten in het VN-protocol.  
 
12. Bronnen die RTL Nieuws heeft gesproken stellen dat de cultuur binnen de groep docenten 
Verhoor innovatie en verandering op het gebied van verhoor – in de weg staat. Docenten 
zouden zijn ‘vastgeroest’. Hoe ziet de Politieacademie dit?  
Wij herkennen dit beeld c.q. deze mening niet. Zie hierboven : het verhooronderwijs wordt voortdurend 
geactualiseerd, de handleiding wordt periodiek geactualiseerd en de docenten hebben volop contact, 
met de landelijk portefeuillehouder, met wie ze samen werken aan de verbetering van verhoren en 
verhoormethoden. Docenten verhoor lopen regelmatig stage in de praktijk en sommige docenten 
adviseren de opsporingspraktijk in hun hoedanigheid van recherchepsycholoog of tactisch-juridisch 
docent. De inhoud van het onderwijs stellen de docenten samen aan de hand van (wetenschappelijke) 
inzichten, ontwikkelingen in de maatschappij, jurisprudentie, en ook onderzoeken. Jaarlijks zijn er naar 
schatting nationaal en internationaal tussen de 300 en 400 onderzoeken op dit vlak (verhoor in brede 
zin). Docenten lezen en scannen deze op de voor het onderwijs relevante nieuwe inzichten  
 

III. ONDERZOEK  
 
(Het gaat om zijn Promotie-onderzoek aan de Universiteit van Maastricht : “Persons at risk 
during interrogations in police custody: Different perspectives on vulnerable suspects” 

november 2018)  
1. Welke betrokkenheid heeft de Politieacademie gehad bij voornoemd onderzoek?  
2. In hoeverre is dit onderzoek tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de PA?  
Het gaat om een proefschrift van een onderzoeker in het kader van zijn promotie aan de Universiteit 
van Maastricht. Zijn proefschrift is begeleid door een lector van de PA (N. Kop) en in de zogenoemde 
leescommissie zat nog een andere lector van de PA (Christianne Poot).  
Koen Geijssen was destijds zelf aan het studeren en was niet in dienst van de PA. Hij deed dit 
onderzoek dus niet in opdracht van de PA. De lectoren van de PA zaten alleen in de leescommissie.  
 
3. Welke inzichten uit dit onderzoek zijn betrokken bij het verhooronderwijs? 
 In ons Politieonderwijs houden we rekening met inzichten die zijn opgedaan in wetenschappelijke 
onderzoeken in binnen- en buitenland, ongeacht of die nu door de PA zelf zijn uitgevoerd. Sommige 
onderzoeken zijn slechts van theoretische betekenis (denk aan sommige laboratoriumonderzoek) 
terwijl ons onderwijs gericht is op het professionaliseren van Politiemedewerkers ten behoeve van hun 
werk in de Politiepraktijk. Ook is er nooit sprake van 1 : 1 overname van onderzoeksbevindingen. Dat 
gezegd zijnde gaan we in op de doorwerking van dit specifieke onderzoek in het verhooronderwijs. 
Het grootste deel van het onderzoek van Koen Geijsen gaat over de prevalentie van kwetsbare  
verdachten en bevestigt het beeld uit eerdere onderzoeken dat de populatie kwetsbare 
personen/verdachten is oververtegenwoordigd in de justitiële keten. In verhooropleidingen en in meer 
generieke opsporingsopleidingen en de master recherchekunde is het onderdeel (herkennen van) 
kwetsbaarheid een prominent onderwerp en sinds 2012 bestaat er een specialistische opleiding voor 
het verhoren van kwetsbare verdachten en nog langer een specialistische opleiding voor het verhoren 
van kwetsbare getuigen (zie hierboven). Ook zijn er kortdurende trainingen ontwikkeld door de PA op 
dit gebied: een eendaagse ‘Herkennen van en communiceren met verstandelijk beperkte personen’ en 
een driedaagse training ‘Communiceren met kwetsbare personen in de opsporing’. Sinds de landelijke 
reorganisatie van de Politie heeft iedere eenheid minimaal twee recherchepsychologen in dienst om 
rechercheurs in dit specifieke werkveld te adviseren. Dat neemt niet weg, zoals het onderzoek ook laat 
zien, dat dit bewustzijn nog niet bij elk verhoor en bij elke verhoorder voldoende aanwezig is.  
Daarnaast is de kwaliteit van verhoor onderzocht. Op basis van een analyse van 36 processen-
verbaal van verdachtenverhoren in VVC-zaken bleek dat in 86 procent van de verhoren ongepaste 
vragen werden gesteld. Het aantal varieerde van 2,1 procent tot 23,1 procent aan ongepaste vragen 



binnen een verhoor. Uiteraard is kennis genomen van de bevindingen uit het onderhavige onderzoek. 
Het levert voor het verhooronderwijs echter geen nieuwe inzichten op: de invloed van vraagstelling en 
soorten vragen is al jaren onderdeel van het verhooronderwijs. De aanbeveling tot selectie voor 
verhooropleidingen is reeds gerealiseerd voor vier specialistische verhooropleidingen in samenspraak 
met de portefeuillehouder.  
 
De uitgangspunten van investigative interviewing zijn verankerd in de verhoormethoden in Nederland 
en het verhooronderwijs.  
 

IV. AANWEZIGE KENNIS BIJ VERHOORDERS  

 
1. Uit documenten in bezit van RTL Nieuws blijkt dat politiemensen die net van de 
basispolitieopleiding komen onvoldoende startbekwaam zijn. Hoe verklaart u dit?  
Meerdere onderzoeken van enkele jaren lieten inderdaad zien dat de startbekwaamheid van 
politiemensen op het gebied van opsporing en met name bij de afhandeling van de 15 meest 
voorkomende delicten beter kon. Toen de Politieacademie vorig jaar een compleet nieuwe 
basisopleiding ontwikkelde samen met het Korps, hebben we de gelegenheid benut om meerdere 
verbeterpunten uit de voorgaande jaren beet te pakken en te verwerken in de nieuwe opleiding. Dit 
was daar een van. Opsporing was tot voor enkele jaren geen reguliere taak in de basisteams. Kennis 
en kunde rond verhoor in zaken met betrekking tot eenvoudige veelvoorkomende criminaliteit werd in 
de praktijk overgedragen door ervaren collega’s. In het nieuwe basispolitieonderwijs zijn er echter 
twee uitstroomprofielen: GGP en Opsporing, waarvan de laatste tot doel heeft de verbetering van de 
startbekwaamheid op dit specifieke gebied. In het uitstroomprofiel Opsporing staat het uitvoeren van 
een opsporingsonderzoek centraal, waarmee ook verhoor een nadrukkelijke plek in de nieuwe 
basisopleiding met dit uitstroomprofiel onderwijs heeft gekregen. Uiteraard moet de opbrengst daarvan 
in de zin van een verhoogde startbekwaamheid nog blijken. 
  
2. In hoeverre is het huidige politieverhoor qua opleiding, onderzoek en techniek voldoende 
geborgd binnen het vakmanschap van de politie?  
Het vak “verhoor” bestrijkt een breed spectrum en is voortdurend in ontwikkeling. De bevindingen van 
(internationaal) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt om verhooronderwijs en -praktijk te 
actualiseren. Een en ander binnen de grenzen van (Nederlandse) wet- en regelgeving en in afweging 
met andere operationele-, ICT- en opleidingseisen. Op onderdelen ‘lopen we voor’ t.o.v. andere 
(West-Europese) landen. Binnen een aantal eenheden zijn pilots in verschillende vormen gaande om 
het vakmanschap te verbeteren om hiermee ervaring op te doen. Er wordt nagedacht hoe formeel 
leren (in een opleiding, al of niet bij de PA) en non-formeel leren (in de praktijk, met collega’s) dichter 
bij elkaar kunnen worden gebracht. Dat is een bredere ontwikkeling, niet alleen bij dit thema.  
 
3. In hoeverre is elke politiemedewerker die verhoort op de hoogte van de meest recente 
basismethodes – en vaardigheden van het verhoor?  
Niet elke politiemedewerker zal volledig op de hoogte zijn. Een van de doelen van het thema verhoor 
is om hun kennis en kunde structureel te borgen. Sinds 2016 brengt de PA regelmatig een 
Nieuwsbrief Verhoor uit. Op dit moment zijn er ongeveer 1200 abonnees, voornamelijk verhoorders. 
Via de Nieuwsbrief worden nieuwe inzichten en interessante onderzoeken gedeeld. Op Kompol 
(kennis op maat politie, een kenniszoekmachine voor Politiemedewerker) is online de meest actuele 
kennis te vinden. In diverse eenheden is een lokale “opsporingsacademie” waarin door collega’s voor 
collega’s workshops/trainingen op opsporingsgebied, waaronder verhoor, worden verzorgd. Ook 
Verhoorders van kwetsbare getuigen krijgen regelmatig een, door de docenten verhoor opgestelde, 
Nieuwsbrief (nieuwsbrief Verhoren van kwetsbare getuigen).  
 

V.GANG VAN ZAKEN WOB-VERZOEK RTL NIEUWS 

RTL Nieuws heeft een Wob-verzoek ingediend bij de Nationale Politie omtrent verhoormethoden. Een 
deel is doorgeleid naar de Politieacademie, waarmee in feite een nieuw Wob-verzoek is ontstaan. De 
beslissing op dit Wob-verzoek is ondeugdelijk en voldoet niet aan de wet. Hiertegen loopt een 
bezwaarprocedure. Los van deze procedure, zal RTL Nieuws dit aspect bij een publicatie benoemen. 
Vandaar enkele vragen over dit aspect ter wederhoor.  
1.Een besluit door een bestuursorgaan (in dit kader een Wob-besluit) is ontvankelijk voor 
eenbezwaar. Volgens artikel 3:45 Awb dient in een besluit dan ook een passage te 
wordenopgenomen over de mogelijkheid om bezwaar in te kunnen dienen. Dat heet een 
bezwaarrechtsmiddelenclausule. De behandelaar van het Wob-verzoek heeft aangegeven dat 



deze inde conceptversie stond van het besluit, maar dat deze op verzoek van een meerdere 
isverwijderd. Waarom heeft de Politieacademie ervoor gekozen om derechtsmiddelenclausule 
– tegen de wet in – te verwijderen uit het Wob-besluit? 
 
2.In hoeverre heeft de Politieacademie alle documenten die gevraagd zijn – betrokken bij 
deprocedure? Uit informatie van RTL Nieuws blijkt namelijk dat de Politieacademie 
documentenbuiten de procedure heeft gehouden, die wel vallen onder het gevraagde. 
De bezwaarprocedure loopt : de RTL-journalisten zijn op 21 juli formeel gehoord naar aanleiding van 
het bezwaarschrift van 6 mei tegen het WOB-besluit van directeur PA. De bovenstaande vragen 
maken onderdeel uit van de bezwaargronden. Daarom gaan we in deze antwoorden daar niet op in.  
 
VI. PUBLICATIE ARTIKEL VAN ‘ASSESSING THE QUALITY OF CHILD 
INVESTIGATIVEINTERVIEWING IN THE NETHERLANDS’ (IN WETENSCHAPPELIJK 
TIJDSCHRIFT APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY) 
  
Uit informatie van RTL Nieuws blijk dat medewerkers van de Politieacademie een alinea hebben 
toegevoegd aan de laatste versie van het artikel ‘Assessing the quality of child investigative 
interviewing in The Netherlands’. Dit is zeer ongebruikelijk: na het accorderen van het artikel door de 
auteurs worden enkel eindredactionele wijzigingen doorgevoerd. In dit geval hebben medewerkers 
van de Politieacademie wijzigingen doorgevoerd in de laatste versie van het artikel. Het betreft een 
passage met kritiek op de auteurs van het artikel. Deze gewraakte passage was eerder juist 
verwijderd na het commentaar van referenten in de commentaarfase, omdat de passage een 
beschuldiging bevatte welke niet strookte met de feiten.  
1.Waarom hebben medewerkers van de Politieacademie een passage willens en wetens 
toegevoegd aan de laatste versie van ‘Assessing the quality of child investigative 
interviewing”in the Netherlands’? 
2.Waarom hebben medewerkers van de Politieacademie rechtstreeks contact gezocht met de 
eindredactie van ACP om de passage te laten opnemen in de eindversie van het artikel? 
3.Erkennen uw collega’s dat de manier waarop zij hun commentaar hebben proberen te 
verwerken in het voornoemde artikel, zeer ongebruikelijk is en ook niet strookt met de normale 
gang van zaken rondom publicatie van een dergelijk artikel? 
Deze weergave is feitelijk onjuist. Het gaat niet om het artikel zelf, maar juist om onze reactie op 
bovenstaand artikel: Commentary: Assessing the quality of child investigative interviewing in the 
Netherlands.Imke Rispens | Karina Dekens | Riannet Haak. DOI: 10.1002/acp.354 
https://www.researchgate.net/publication/333131950_Commentary_Assessing_the_quality_of_child_i 
nvestigative_interviewing_in_the_Netherlands. De (eind)redactie van het tijdschrift heeft de auteurs 
van de Politieacademie verzocht een bepaalde alinea te verwijderen of te herformuleren. Dit is de 
gebruikelijke werkwijze bij de totstandkoming van dergelijke artikelen. De aangepaste, 
geherformuleerde versie is vervolgens niet door de redactie aan de referenten voorgelegd, een 
verantwoordelijkheid van het publicerend medium. Die fout is door Applied Cognitive Psychology 
hersteld met een opmerking in de preprint en in de uiteindelijke versie is dit verwijderd.  
 
VII. Niet-gecategoriseerde vraag 
Is de rechercheur-verhoorder in de zaak van de Arnhemse Villamoord nog werkzaam aan de 
Politieacademie? Zo ja, in welke functie? Zo nee, wat is de reden voor het beëindigen van de 
samenwerking?  
Hij is werkzaam bij Politieacademie als docent opsporing.  
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INLEIDING  
Op 30 juli hebben wij uitgebreid gereageerd op de schriftelijke vragen van RTL van 19 juli jl. rond de 
verhooropleidingen van de PA in relatie tot onder meer wetenschappelijke onderzoeken naar verhoor. 
Op 3 augustus heeft RTL naar aanleiding van onze antwoorden van 30 juli een aantal vervolgvragen 
gesteld. Hieronder volgen onze antwoorden daarop. De toelichting die wij vooraf gaven bij onze 
antwoorden van 30 juli geldt ook voor de onderstaande antwoorden. Ook deze keer beperken we ons 
in de antwoorden tot onze kerntaken: onderwijs en onderzoek. Voor de vragen over het verhoor in de 
Politiepraktijk verwijzen wij naar het Korps, waarmee RTL-Nieuws in contact is in de persoon van de 
landelijk portefeuillehouder.  



THEMA II. WETENSCHAP EN ONDERWIJS  
1. Klopt het dat de Directe Stapelmethode op de Politieacademie wordt onderwezen? Deze 

is niet benoemd in jullie beantwoording.  
Dit is een vervolgvraag naar aanleiding van ons antwoord van 30 juli op de vraag welke 
verhoormethoden op de PA worden onderwezen (vraag II. 5 ). Ons antwoord was:  
“De complexiteit van verhoor in de diverse Politiepraktijk vraagt maatwerk. Er is niet één methode of 
één verhoortechniek die effectief is voor het verkrijgen van een verklaring of het verzamelen van 
informatie bij een verdachte. Idem voor een getuige. In ons onderwijs wordt er aandacht besteed aan 
meerdere methodes en technieken. Daarbij merken wij nog op dat investigative interviewing géén 
verhoormethode of –techniek is, maar een meer abstract, overkoepelend paradigma. Verschillende 
verhoormethoden behoren tot deze verhoorstijl en vallen binnen dit paradigma, zoals voor het 
verdachtenverhoor de Vrije Verklaringsmethode (VVM), Scenario’s Onderzoekende Methode (SOM), 
Strategic Use of Evidence (SUE) en methoden passend binnen het PEACE-raamwerk, dat is de 
beschrijving van stappen in een werkproces. De verhoormethoden die worden gedoceerd in ons 
verhooronderwijs (zie hierboven) vallen binnen het paradigma van investigative interviewing” We 
noemden in ons antwoord een aantal voorbeelden van verhoormethoden voor het verdachtenverhoor. 
Het klopt dat de Directe Stapel Methode (DSM) ook een van de methoden is voor het zaaksgerichte 
verdachtenverhoor, naast de genoemde VVM- en SOM-methoden. Zie voor een toelichting op de 
Directe Stapel Methode hieronder ons antwoord op vraag 2.  
 
2. Voldoet de Directe Stapelmethode aan ook aan de richtlijnen van de VN?  
De Directe Stapelmethode (DSM) is een methode waarbij de verdachte in één keer bij de start van het 
zaakgerichte verhoor wordt geconfronteerd met nagenoeg alle voorradige tactische en technische 
aanwijzingen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een heterdaadsituatie. Een andere optie is om 
vooraf deze info al te delen met een advocaat. Het gaat vooral om het besparen van tijd en heeft niet 
als doel om druk te zetten. Deze methode kan worden toegepast als:  

– er al bewijsmateriaal voldoende is en het verhoor alleen als formaliteit wordt toegepast  

 
(zie art. 56a lid 5 Sv), bijvoorbeeld in een ‘klip-en-klaarzaak’. Dit kan blijken uit  
een ingevulde bewijsmatrix of een redenatie volgens de bewijsmatrixgedachte;  

– er door beleidskeuzen of andere omstandigheden weinig tijd beschikbaar is om een  

 
gedegen verhoor voor te bereiden en uit te voeren;  

– er goede redenen zijn om te verwachten dat de verdachte snel bereid zal zijn om  

 
opening van zaken te geven wanneer je hem direct confronteert met een stapeling  
van tactische aanwijzingen.  

 
De PA leert studenten om terughoudend te zijn bij inzet van de DSM bij kwetsbare verdachten. Voor 
deze personen is het een risicovolle verhoormethode, omdat de druk die wordt ervaren eerder tot een 
onterechte bekentenis kan leiden. De complexiteit van verhoor in de diverse Politiepraktijk vraagt 
zoals gezegd om maatwerk: er is niet één methode of één verhoortechniek die effectief is voor het 
verkrijgen van een verklaring of het verzamelen van informatie bij een verdachte of getuige. De keuze 
voor de inzet van deze of gene verhoormethode is onderdeel van de professionaliteit van de 
verhoorder.  
 
3. In de Handleiding Verhoor (versie 7) zijn een aantal passages opgenomen die niet lijken te 
stroken met de VN-richtlijnen. Ik zal deze hieronder opsommen. Kunt u aangeven of u bij het 
oordeel blijft dat, gelet op datgene wat in de handleiding beschreven staat en ook wordt 
onderwezen op de PA, het lesmateriaal overeenkomstig is met de richtlijnen van de VN?  

• “Het kan gebeuren dat de verdachte over bepaalde aspecten of omstandigheden niet wil verklaren, 

bijvoorbeeld over of er wel of niet sprake was van voorbedachten rade. Een manier om de verdachte 
toch over dat onderdeel te laten vertellen, is door druk op te bouwen.”  

• “Belonen van gedrag: de verdachte wordt beloond als hij zijn verklaring bijstelt na confrontatie en als 

deze overeenkomt met de tactische aanwijzing of hiervoor een plausibele verklaring biedt.”  

• “In geval van een schuldige verdachte kun je door het stellen van omsingelingsvragen mogelijke 

uitvluchten voorkomen. Niet alle vragen zijn omsingelingsvragen.” (deze ten aanzien van de 
onschuldpresumptie, YV)  

• “Het kan zijn dat je over een tactische aanwijzing beschikt die nog niet nader is onderzocht. 

Bijvoorbeeld een vingerspoor. Dit spoor is nog niet vergeleken met het dactyloscopisch signalement 



van de verdachte of het resultaat van vergelijkend onderzoek is nog niet bekend. Toch kun je het 
vingerspoor gebruiken als confrontatie in het verhoor. Je vertelt (na omsingeling) aan de verdachte dat 
er op de pd een vingerspoor is aangetroffen. Vervolgens zeg je hem dat zijn vingerafdrukken worden 
vergeleken met het aangetroffen spoor en vraag je hem of het spoor van hem kan zijn. Als de 
verdachte ook daadwerkelijk de dader is, zal deze vraag druk bij hem teweegbrengen en geeft hij 
mogelijk een verklaring hierover.”  

• “Voorwaarde om je tactiek niet prijs te geven, is dat je vragen stelt die ver liggen van je eigenlijke 

doel. Afhankelijk van de beschikbare tijd en het type verdachte moet je de mate van omsingeling 
aanpassen. Het moet de verdachte niet duidelijk zijn wat jouw bedoeling is.”  
 
Zie om te beginnen ons antwoord 11. van 30 juli. “De verhoormethoden die worden onderwezen op de 
PA voldoen aan de richtlijnen van de VN. De nieuwe richtlijnen voor verhoor van de VN zijn relatief 
algemeen geformuleerd”. Wij haalden in ons antwoord een aantal van die richtlijnen aan. De 
fundamentele uitgangspunten van verhoor in het VN-protocol zijn : de presumptie van onschuld, een 
verbod op dwang en marteling en het recht op een eerlijk proces en op waarheidsvinding. Deze 
maand (augustus) verschijnt de 8e geactualiseerde druk van de Handleiding, met een nieuwe 
paragraaf over investigative interviewing en over de VN-richtlijnen verhoor en met tekstuele 
aanpassingen. Wat betreft het gebruik van de termen “druk” en “confrontatie” in relatie tot de VN-
Richtlijnen hebben wij nog de volgende algemene toelichting in antwoord op uw vraag. Wanneer er 
over “druk” gesproken wordt, wordt geoorloofde druk bedoeld. Een druk die de verdachte zelf ervaart 
in zijn streven naar consistentie binnen zijn verklaring. Dit is onvermijdelijk en een bijeffect van een 
confrontatie met een tactische aanwijzing. Confronteren met niet-bestaande aanwijzingen is niet 
integer, niet professioneel en moet worden aangemerkt als het toepassen van ongeoorloofde druk. De 
mate van druk hangt af van de ernst van het vermoeden en de persoon van de verdachte (leeftijd, 
cognitieve beperking, toestand). Dit is in overeenstemming met de VN richtlijnen: de verhoorder 
behoudt het recht om tactische aanwijzingen uit het politieonderzoek op strategische wijze aan hem 
voor te leggen.  
 
Om informatie te verzamelen krijgt de verdachte de gelegenheid zijn verhaal te doen en stelt de 
verhoorder hem vragen. De vragen dienen om (alternatieve) scenario’s te onderzoeken. Dit kunnen 
zogenoemde “omsingelingsvragen” zijn, maar ook toetsvragen of vervolgvragen. De manier waarop 
de vragen worden gesteld en waarover is aan de verhoorder en per zaak verschillend. Komt een  
verklaring (deels) niet overeen met tactische aanwijzingen uit het onderzoek dan kan de verhoorder de 
verdachte daarmee confronteren : confronteren kan ertoe leiden dat de tegenstrijdigheid wordt 
verklaard, dat een misverstand uit de weg wordt geruimd dan wel dat duidelijkheid ontstaan. De wijze 
van confronteren is, opnieuw, professioneel maatwerk.  
 
Dan wat betreft het “‘belonen”. In de 8e druk is dit anders geformuleerd, met de volgende strekking. 
Wanneer de verdachte een deel van zijn verklaring naar aanleiding van een confrontatie aanpast en 
daardoor een verklaring geeft voor de tactische aanwijzing, moet je als verhoorder niet op een 
negatieve manier reageren, is de handleiding. Reageer neutraal of enigszins positief, zodat de 
verdachte ervaart dat je geen moeite hebt met het aanpassen van zijn verklaring. Negatief reageren 
kan ongewenste invloed hebben op de werkrelatie. Het uitgangspunt is dat gedrag dat je niet afkeurt, 
daarna meer wordt vertoond. Dit niet-afkeurend reageren noemen we ‘bekrachtigen’. Verder is het 
advies om bekrachtigers te vermijden bij kwetsbare verdachten die snel beïnvloedbaar zijn. Het is 
risicovol voor het verkrijgen van een betrouwbare verklaring.  
 
4. Op vraag 6 in dit thema was jullie antwoord toegespitst op gespecialiseerde verhoorders. 
Zouden jullie de vraag ook kunnen beantwoorden voor wat betreft verhoor in het 
basispolitieonderwijs?  
Eerst een korte inleiding op het hoe en wat van het basispolitieonderwijs. De basispolitieopleiding is 
de opleiding voor aspiranten die starten bij de Politie. Wie de basisopleiding met een diploma afrondt, 
is startbekwaam. De aspiranten leren in de basisopleiding de basisbeginselen van de diverse 
onderdelen van de Politietaak, zoals opsporing, handhaving en hulpverlening. Ze zijn daardoor bij hun 
start breed inzetbaar in de basisteams van de eenheden. Wat precies wordt verstaan onder 
startbekwaamheid is vastgelegd in kwalificaties, die de Minister van Justitie en Veiligheid vaststelt als 
Minister van Politieonderwijs. Kwalificaties beschrijven de vereiste kennis, houding en vaardigheden 
op het niveau van startbekwaamheid. In onze antwoorden van 30 juli gaven wij aan dat de PA vorig 
jaar een volledig nieuwe basisopleiding (PO 21) ontwikkeld heeft samen met het Korps, die in 2021 
geleidelijk wordt ingevoerd. Deze nieuwe opleiding kent twee uitstroomprofielen: gebiedsgebonden 



Politie en Opsporing. In de basisopleiding komen de basisbeginselen van verhoor (verdachtenverhoor, 
getuigenverhoor en getuigenverhoor ter plaatse) aan bod. Iedere agent wordt opgeleid zodat hij of zij 
een basisverhoor voor eenvoudige veelvoorkomende criminaliteit (diefstal, vernieling, belediging, 
mishandeling, bedreiging) kan uitvoeren. Dit zit in het generieke gedeelte van de basisopleiding. In het 
uitstroomprofiel Opsporing van de basisopleiding wordt dit verder uitgediept: daarin staat het uitvoeren 
van een opsporingsonderzoek centraal, en daarbij hoort verhoor. Als een agent vervolgens specifiek 
gaat werken bij de recherche moet hij of zij een vakspecialistische opleiding volgen. Zie voor 
informatie over de diverse soorten verhooropleidingen onze antwoorden van 30 juli.  
 
5. In een achtergrondgesprek met de portefeuillehouder verhoor heeft hij te kennen gegeven 
dat het Nederlandse verhoor op dit moment niet voldoet aan de VN-richtlijnen. Waarom is de 
PA een andere mening toegedaan?  
Waarschijnlijk verwijst RTL hier naar de specifieke opmerking van de portefeuillehouder in het 
achtergrond gesprek dat in de nieuwe VN resolutie staat dat alle verhoren moeten worden 
opgenomen. Onze antwoorden van 30 juli bevatten op dit specifieke punt geen informatie of 
zienswijze. Wij verwijzen verder naar de portefeuillehouder omdat de vraag gaat over het verhoor in 
de Politiepraktijk, niet over het verhooronderwijs.  
 
6. Is drukopbouw wat de PA betreft conform de VN-richtlijn?  
Zie hierboven ons antwoord op vraag 3.  
 
THEMA VI. ASSESSING THE QUALITY OF CHILD INVESTIGATIVE INTERVIEWING IN THE 
NETHERLANDS  
1. Ten aanzien van de onder dit thema geschaarde vragen, heb ik mij wellicht onhandig 
uitgedrukt. De vraag zag inderdaad op het commentaar op het artikel in plaats van passages in 
het artikel zelf. Ik heb nog wel een vraag hierover: na het insturen van de aangepaste versie, 
heeft het tijdschrift de proefdruk nog eens aan jullie medewerkers voorgelegd. Daarop zouden 
jullie medewerkers de oorspronkelijke passage van hun commentaar weer hebben ingevoegd. 
Klopt dat?  
2. Het hierboven genoemde neemt inderdaad niet weg dat door een fout van het tijdschrift, de 
laatst ingestuurde passage ook daadwerkelijk geplaatst is.  
Zie ons antwoord bij dit thema van 30 juli, met de feitelijke gang van zaken. 


