
Verhoorpraktijk 
• Uit gesprekken met politieambtenaren komt het beeld naar voren dat het verhoor nog steeds 

is gericht op het verkrijgen van een bekentenis. Hoe ziet de korpsleiding dit? 
Verhoor is gericht op infomatievergaring en waarheidsvinding. 

• Uit gesprekken met politieambtenaren blijkt dat een verkregen bekentenis met enige 
regelmaat nog wordt gevierd met een taart voor het team van de recherche. Herkent u dit 
beeld?  
Dit beeld wordt niet herkend. Wanneer dat incidenteel toch gebeurt is dat ongewenst. 

• Hoe beoordeelt u de kwaliteit van het verdachtenverhoor op dit moment?  
Het verdachtenverhoor voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Er is altijd ruimte 
voor verbetering. 

• Wat is het uitgangspunt van een verhoor?  
Het uitgangspunt is informatievergaring en waarheidsvinding. 

• Klopt het dat een verdachtenverhoor tot voor kort gericht was op (het verkrijgen van) een 
bekentenis?  
Hoewel verdachtenverhoor niet per definitie gericht was op het verkrijgen van een bekentenis, 
werd een bekentenis in het verleden wel gezien als erkenning van de rol van verdachte.   

• Uit informatie van RTL Nieuws blijkt dat er ook signalen zijn dat zelfs politiemedewerkers met 
ervaring in verhoor niet altijd de lat halen van wat kwalitatief van ze mag worden verwacht. 
Herkent u dat?  
De kwaliteit van verhoor voldoet aan de door wet- en regelgeving bepaalde normen. Bij de 
meeste verhoren is een advocaat aanwezig en uit recent onderzoek blijkt dat die zelden reden 
ziet om een opmerking te maken over de wijze van verhoor. Er is altijd ruimte voor 
verbetering. 

• Ook blijkt dat politiemensen hun verhoorvaardigheden niet zelden overschatten. Herkent u 
dit?  
Dat beeld wordt niet herkend. Enkele jaren geleden bleek uit onderzoek dat politiemensen 
meenden kwetsbaren in een verhoorsituatie meestal te herkennen terwijl dat in de praktijk niet 
altijd zo was. Mede op basis van die onderzoeksbevindingen zijn interventies gepleegd. 

• Het herkennen van een verdachte met een licht verstandelijke beperking vergt meer 
vaardigheid dan een politieambtenaar meekrijgt vanuit de basis. Een training om lvb te 
herkennen is niet verplicht. Leidt dat in de praktijk niet tot willekeur in het verdachtenverhoor?  
Het herkennen van personen met een lvb blijkt ook voor professionals in de GGZ lastig te zijn. 
Er zijn veel vormen van kwetsbaarheid waar de politie mee te maken kan krijgen en er is de 
laatste jaren meer kennis over en aandacht voor (h)erkenning van kwetsbaren (waaronder 
lvb) in het strafproces. De diagnose van de aard van de kwetsbaarheid is van onderschikt 
belang, het beter herkennen van kwetsbaarheid leidt tot maatwerk in verhoorsituaties en een 
betere afdoening in het strafproces.  

• Uit het interne politiedocument 'Verhoor obv KSV, van ondervragen naar informatie vergaren' 
blijkt dat 'het huidige politieverhoor onvoldoende geborgd is binnen het vakmanschap van de 
Nederlandse politie'.  
De ‘pilot’ Verhoor obv KSV is opgezet om te beproeven op welke wijze verhoor duurzaam 
geborgd kan worden binnen het vakmanschap van de Nederlandse politie. Ook blijkt: 'er is 
onvoldoende onderzoek, opleiding en techniek en (kwaliteits)standaarden ontbreken'. Deelt u 
deze visie op het huidige politieverhoor?  
Het hier aangehaalde citaat komt uit de Visie Verhoor uit 2019. De visie heeft tot doel om met 
behulp van onder andere (internationaal) (wetenschappelijk) onderzoek, op de gebieden 
onderwijs, vakmanschap en techniek verbeteringen door te voeren. Op die terreinen zijn 
verbeteringen zichtbaar. 

• Wanneer verwacht de politie de eigen kwaliteitsnormen voor verhoor te behalen?  
Zoals ook in het verleden worden normen bepaald door wet- en regelgeving, door nieuwe 
inzichten op basis van (internationaal) (wetenschappelijk) onderzoek en door 
maatschappelijke maatstaven. De normen zullen daardoor voortdurend bijgesteld worden. 
Onderwijs en praktijk volgen die nieuwe normstelling. De kwaliteit van het politievak is gebaat 
bij de erkenning van ‘permanent bèta’. 

• Waarom blijft het met wel of met geen goed gevolg afleggen van een leerinterventie (vanwege 
het behalen van een kwaliteitsnorm) voor verhoorders zonder directe consequenties? Met 
andere woorden: iemand die de kwaliteitsnorm voor het verhoor niet haalt en waarbij de 
leerinterventie ook niet succesvol blijkt, mag blijven verhoren. Waarom is hiervoor gekozen? 
Dit betreft een afspraak binnen de context van de pilot ‘Verhoor o.b.v. KSV’. Het is geen 



algemeen geldende/gehanteerde werkwijze. Een verhoorder wordt niet meer ingezet voor 
specialistische verhoren wanneer na een leerinterventie en/of coaching de kwaliteitsnorm niet 
wordt behaald. 

• Hoeveel mensen houden zich bezig met de uitoefening van het verdachtenverhoor binnen de 
politie? Over hoeveel verhoorders (verdachtenverhoor) spreken we?  
In beginsel zijn alle executieve politiemedewerkers bevoegd om een (verdachten)verhoor uit 
te voeren. Niet alle executieve politiemensen voeren verhoren uit. Exacte aantallen worden 
niet bijgehouden. 

• Hoeveel verhoorkamers telt Nederland? (in het achtergrondgesprek werd gemeld 500. Klopt 
dit?)  
Dat klopt. 

• Tijdens een verhoor maakt een van de verhoorders een uitwerking voor het proces-verbaal. In 
hoeverre kan deze persoon het verhoor geconcentreerd volgen wanneer deze het schriftelijk 
verslag van het verhoor moet vastleggen?  
Hierop is geen eenduidig antwoord te geven omdat er veel verschillende wijzen van verhoor 
zijn. Een aantal verhoren (bijvoorbeeld ‘op locatie’) wordt door de (1) verbalisant in concept 
opgeschreven. Veel verhoren in ‘VVC-zaken (Veel Voorkomende Criminaliteit) worden ‘solo’ 
uitgevoerd, dus één verbalisant die verhoort en typt. Andere verhoren worden door twee 
verbalisanten uitgevoerd waarbij vaak sprake is van een taakverdeling en de een het gesprek 
voert en de ander typt. Er zijn ook verhoren waarbij niet tijdens het verhoor wordt getypt maar 
waarvan de verhoorregistratie later wordt getranscribeerd. 

• Is het huidige politieverhoor vrij van een beschuldigende stijl?  
Een verdachte zal zich in het Nederlandse rechtssysteem vermoedelijk al snel beschuldigd 
voelen. Op grond van art. 27 Strafvordering is immers “verdachte (is) degene te wiens 
aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar 
feit voortvloeit.” Tijdens het verhoor wordt de verdachte nadrukkelijk bevraagd op diens rol en 
betrokkenheid bij die feiten en omstandigheden.  

 

 
Thema verhoor binnen de politie: 

• In een document uit 2018 staat dat de politie 'te weinig en niet structureel aandacht' heeft voor 
het verhoor. Hoe komt dat?  
Voorheen werd het vak ‘opsporing’ voornamelijk uitgevoerd bij rechercheafdelingen. 
Medewerkers die dat vak gingen uitoefenen kregen gerichte opleidingen, waar verhoor 
onderdeel van was. Inmiddels wordt opsporing van “veel voorkomende criminaliteit” steeds 
meer uitgeoefend in basisteams. Dat heeft geleid tot meer aandacht voor o.a. verhoor bij 
basisteammedewerkers. 

• Speelt het imago van de politie op enige manier een rol in de keuze voor onderzoeken naar 
verhoor aan welke de politie haar medewerking verleent? Het gaat hier om onderzoeken in de 
breedste zin van het woord: bijvoorbeeld om scripties van universiteitsstudenten, maar ook 
om onderzoeken binnen of buiten de SOAP.  
Het imago van de politie speelt hierbij geen rol. Wanneer medewerking van de politie vereist is 
voor het uitvoeren van het onderzoek wordt gekeken of het eenheidsoverstijgend is danwel 
landelijk politiek-bestuurlijke aandacht krijgt. Een voorstel wordt beoordeeld op de gevraagde 
capaciteit en de onderzoeksruimte binnen het korps, rekening houdend met de toegevoegde 
waarde voor de politie. Verder wordt beoordeeld of het voorstel past binnen de strategische 
beleidslijn van een portefeuille en of de gevraagde politiecapaciteit haalbaar is. 

• Volgens onze bronnen speelt de weerbarstige politiecultuur een rol in het feit dat Nederland 
nog geen omslag heeft gemaakt naar investigative interviewing. Verhoordocenten die al 
jarenlang op dezelfde wijze onderwijs geven, zouden blijven hangen in het verleden. Hoe ziet 
de politie dat?  
Het politievak en -onderwijs, waaronder verhoor, zijn voortdurend in ontwikkeling. De 
complexiteit en veelheid aan (maatschappelijke) veranderingen noodzaken tot het maken van 
keuzes waardoor van een ‘omslag’ geen sprake zal zijn. Omdat ook uit onderzoek is gebleken 
dat veel mensen beter in praktijk leren dan in schoolbanken, is er voor gekozen om langs de 
weg van geleidelijkheid door middel van intervisie en ‘coaching on the job’ collega’s in de 
praktijk nieuwe inzichten bij te brengen en methoden aan te leren. 
Ontwikkelingen zoals investigative interviewing en herkennen van/omgaan met kwetsbaren, 
hebben hun weg gevonden naar het politieonderwijs en vandaaruit naar de politiepraktijk. 



 
Verhoormethoden: 

• Welke verhoormethoden gebruikt de politie in de praktijk van het verdachtenverhoor? 
Onder andere de Vrije Verklarings Methode, de Scenario Onderzoekende Methode, de 
Strategic Use of Evidence methode. 

• Waarom gebruikt de politie deze methodes? 
Deze methodes voldoen aan Nederlandse wet- en regelgeving en passen binnen de niet-
beschuldigende wijze van informatievergaring en waarheidsvinding. 

• In hoeverre zijn de door de politie gebruikte verhoormethoden in lijn met de onlangs 
gelanceerde 'New Principles on effective interviewing for investigations and information 
gathering'? https://www.apt.ch/en/resources/publications/new-principles-effective-interviewing-

investigations-and-information 

De in Nederland gebruikte verhoormethoden voldoen aan de onlangs gelanceerde VN-
richtlijn. Een punt (betreft geen verhoormethode) uit de richtlijn waaraan de politie nog niet 
voldoet is dat álle verhoren moeten worden opgenomen. De middelen ontbreken daarvoor 
nog. De ambitie van de politie en de VN-richtlijn ontlopen elkaar niet. 
Overigens is een dergelijke VN-resolutie een voor Nederland niet-bindend besluit van de 
Algemene Vergadering. Wanneer het als norm zou worden opgenomen in een VN-Verdrag en 
ook rechtstreekse werking hebben in onze nationale rechtsorde, zou de Nederlandse politie 
zich wettelijk verplicht aan die norm dienen te houden. De Nederlandse regering of via een 
initiatief van de Kamer kan een wetsvoorstel opstellen dat deze normen bevat.  

• Gaat de politie voldoen aan de bovengenoemde richtlijn? Zo ja, wanneer naar verwachting? 
Zo nee, waarom niet?  
Zie het antwoord op voorgaande vraag. 

• Zijn er verhoormethoden waar de politie de afgelopen vijf jaar afstand van heeft gedaan? Zo 
ja, waarom en welke was/waren dat?  
In de afgelopen vijf jaar is geen afstand gedaan van verhoormethoden. De in Nederland 
toegepaste verhoormethoden voldoen aan wet- en regelgeving. Tijdens het 
achtergrondgesprek vertelde u dat uw belangstelling voor het onderwerp verhoor gewekt was 
door de reportage over de “Arnhemse Villamoord”. Verhoormethoden zoals in die reportage te 
zien waren worden al veel langer niet meer toegepast. 

• Zijn er verhoormethoden waar de politie in de komende tijd afstand van doet? Zo ja, welke en 
waarom?  
Aangezien de toegepaste verhoormethoden voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en 
het naleven ervan door advocaten tijdens het verhoor en de rechter tijdens de terechtzitting 
getoetst worden, is het zonder specifieke wijziging in wet- en regelgeving niet nodig om 
afstand te doen van verhoormethoden. Dat laat onverlet dat kansen op verbeteringen 
door(internationale) kennis, inzichten en ontwikkelingen door bijvoorbeeld (wetenschappelijk) 
onderzoek, kunnen worden ingevoerd indien nuttig en mogelijk. 

• In hoeverre maakt de politie gebruik van de interviewingtechnieken van het investigative 
interviewing?  
De toepassing van een bepaalde gesprekstechniek of -vorm is mede afhankelijk van de aard 
van het verhoor, de aard van de zaak en vooral de persoon van de verhoorde. Het wordt niet 
vastgelegd welke verhoor- of gesprekstechniek in een verhoor is toegepast. 
Gesprekstechnieken uit het concept Investigative Interviewing worden ook toegepast. 

• Deskundigen stellen tegenover RTL Nieuws dat de politie afstand zou moeten doen van alle 
verhoormethoden en over moet schakelen op investigative interviewing, omdat in de huidige 
verhoormethoden sporen zitten van vooringenomenheid, druk en beinvloeding. Hoe kijkt de 
politie hiernaar?  
Onderzoekers verschillen op dit punt van mening. De politie verdiept zich in de bevindingen 
van onderzoekers, die overigens niet allemaal deskundigen zijn. (Veel onderzoekers hebben 
zelf niet of weinig verhoord en veel onderzoekers baseren hun onderzoek op de schriftelijke 
weergave van verhoren in plaats van op de feitelijk gevoerde gesprekken.) 
Onderzoeksbevindingen die de kwaliteit van het strafrechtproces verhogen worden in 
onderwijs en praktijk van de strafrechtketen toegepast. 

 
•  
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AVR: 

• Uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat er regelmatig storingen optreden met het AVR-
systeem. Bovendien laat de kwaliteit soms te wensen over en is het geluid soms deels 
verstoord doordat het getyp op het toetsenbord hoorbaar is. Herkent u dit beeld?  
Dit beeld is inmiddels achterhaald. In 2020 en 2021 zijn alle verhoorruimtes voorzien van 
nieuwe registratieapparatuur.  

• Waarom zijn er geen kwaliteitsstandaarden voor een AVR-opname?  
Dat is een onjuiste aanname. Er zijn uitgebreide normen voor akoestiek, isolatie, microfoons, 
camera’s, toetsenborden, etc. voor (apparatuur in) onderscheidende verhoorruimten. 

• De politie registreert nu ca. 5% van de verhoren via AVR. Waarom wordt slechts 5% van de 
verhoren geregistreerd via AVR?  
De politie registreert verhoren via AVR die op grond van de Instructie AVR (en vóór 1-5-2021 
de “Aanwijzing AVR”) zijn voorgeschreven. In de toekomst zullen wellicht álle verhoren 
auditief of audiovisueel worden geregistreerd. 

 
 
Opleiding: 

• In hoeverre zijn alle politiemensen die een verdachtenverhoor afnemen, geschoold voor deze 
taak?  
Binnen het basispolitieonderwijs wordt aan alle studenten de basisbeginselen van een verhoor 
geleerd. Een deel van de politiemedewerkers die wel eens een verdachtenverhoor afneemt is 
in de praktijk geschoold en een deel van de politiemedewerkers heeft een of meerdere 
verdiepende of specialistische verhooropleidingen gevolgd.  

• Klopt onze informatie dat niet iedereen die verhoort, hiervoor een opleiding heeft gehad?  
Niet iedere politiemedewerker die verhoort heeft een specifieke verhooropleiding gevolgd.  
Opsporing was tot enkele jaren geleden geen reguliere taak in basisteams. Kennis en kunde 
rond de behandeling van veelvoorkomende criminaliteit werd in de praktijk overgedragen door 
ervaren collega’s. 

• Kunt u vertellen hoeveel procent van de verhoorders (verdachtenverhoor) een 
verhooropleiding heeft afgerond?  
Er zijn geen percentages van bekend. Zie ook het antwoord op de eerste vraag onder 
“Opleiding”. 

• Wat is het verschil tussen ‘startbekwaamheid van verhoorders’ en ‘vakbekwaamheid van 
verhoorders’?  
Medewerkers worden op de Politieacademie opgeleid tot ‘startbekwaam’. Door 
praktijkervaring worden medewerkers vakbekwaam. Door veranderingen in (bijvoorbeeld) wet- 
en regelgeving, nieuwe inzichten, is “onderhoud” nodig om vakbekwaam te blijven. Dat 
onderhoud vindt op verschillende manieren plaats: door workshops, trainingen, seminars en 
bijscholing. 

• Uit informatie in bezit van RTL Nieuws blijkt dat er een groot hiaat zit tussen de 
startbekwaamheid van verhoorders en vakbekwaamheid van verhoorders. Beaamt u dit? Zo 
ja, waarom? Zo nee, waarom niet?  
Er zijn verschillende niveaus van verhoordeskundigheid (basis, complex en specialistisch), die 
elk hun eigen start- en vakbekwaamheid kennen. Een medewerker kan bijvoorbeeld zowel 
startbekwaam, als vakbekwaam, of expert zijn op één of meer van de 3 niveaus. Bijvoorbeeld: 
expert op het niveau basis en vakbekwaam op niveau complex maar nog niet startbekwaam 
op niveau specialistisch.  Over het algemeen is het verschil tussen start- en vakbekwaamheid 
niet groot. De eindtermen van de diverse verhooropleidingen waarborgen een goede 
startbekwaamheid. 

• U hanteert in de basisteams het principe dat collega's elkaar in de praktijk leren verhoren. 
Waarom kiest u voor deze wijze?  
Dit is geen gehanteerd principe, het is tot nog toe meestal wel de praktijk omdat het voormalig 
basispolitieonderwijs onvoldoende voorzag in verhooropleiding, wat weer een gevolg was van 
de praktijk waar opsporing geen reguliere taak was in basisteams. Het nieuwe 
basispolitieonderwijs voorziet in verhooronderwijs. 

• Bronnen vertellen ons dat van bijscholing bij de verhoorders amper sprake is. Ze stellen dat 
mensen die lang geleden hun (verhoor)opleiding aan de Politieacademie hebben afgerond, 
nog nooit een bijscholing hebben gekregen. Waarom kent de politie voor verhoorders geen 
bijscholing? Is er in het verhoor in pak 'm beet tien jaar niets veranderd dat noopt tot 



bijscholing?  
Dit is een onjuiste veronderstelling. Intervisie, supervisie en coaching, follow-up-, of 
terugkomdagen zijn voor groepen specialistisch verhoorders verplicht. Daarnaast worden 
zowel door ‘vakgroepen’, lokale ‘opsporingsacademies’, als de Politieacademie workshops, 
seminars, trainingen en opleidingen verzorgd waarin/waardoor verhoorders worden 
bijgeschoold. 

• Waarom vormt verhoren binnen de basispolitieopleiding geen vast onderdeel?  
Voorheen werd het vak ‘opsporing’ voornamelijk uitgevoerd bij rechercheafdelingen. 
Medewerkers die dat vak gingen uitoefenen kregen gerichte opleidingen, waar verhoor 
onderdeel van was. Inmiddels wordt opsporing van “veel voorkomende criminaliteit” steeds 
meer uitgeoefend in basisteams. Mede daarom maakt verhoor deel uit van het nieuwe 
basispolitieonderwijs (PO21). 

 
Handleiding verhoor: 

• In het verhooronderwijs van de Politieacademie is de Handleiding Verhoor het lesmateriaal 
voor studenten. Critici stellen dat deze handleiding niet vaart op wetenschappelijk 
onderbouwde inzichten. Bovendien is de belangrijkste auteur van de handleiding, A. van 
Amelsvoort, de Engelse taal niet machtig om zodoende wetenschappelijke literatuur en 
nieuwe inzichten te lezen en eventueel zelf te verwerken in zijn handleiding. Hoe kijkt de 
politie hiernaar?  
(In het algemeen is veel van wat professionals –ook buiten de politie- doen, niet gebaseerd op 
wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Dat is, eveneens in het algemeen, geen 
belemmering voor het uitoefenen van de professie. 
Naar het zich laat aanzien werken de auteurs van de Handleiding succesvol samen, ook 
internationale ontwikkelingen vinden hun weg naar de Handleiding Verhoor want in de 
handleiding zijn ook bevindingen van (internationaal) wetenschappelijk onderzoek verwerkt.  

• Is de Handleiding Verhoor een goede representatie van wat de politie haar 
politiemedewerkers op het gebied van verhoor wil leren?  
De Handleiding Verhoor wordt periodiek geactualiseerd, waarbij recente (inter)nationale 
ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, wetenschappelijk onderzoek, jurisprudentie, etc. 
hun weg vinden naar de nieuwe versie. Binnenkort verschijnt de achtste druk die naar 
verwachting een goed onderdeel kan uitmaken van het politieonderwijs ten aanzien van 
verhoor. 

• In de handleiding staat het volgende: 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. Waarom moet een verdachte na een verklaring (die 
matcht of neigt in de richting van het tactische bewijs) worden beloond?  
De beschreven werkwijze strookt niet met recente inzichten en wordt in de achtste druk 
herschreven. Een verdachte wordt niet ‘beloond of gestraft’. 

• Het volgende staat ook in de handleiding: "In geval van een schuldige verdachte kun je door 
het stellen van omsingelingsvragen mogelijke uitvluchten voorkomen. Niet alle vragen zijn 
omsingelingsvragen.” Hoe kan de politie bij voorbaat al spreken over een schuldige verdachte, 
wanneer de zaak nog voor de rechter komt? En hoe verhoudt zich dit tot EVRM artikel 6 lid 2: 
"De verdachte heeft het recht behandeld te worden als ware hij onschuldig tot dat zijn schuld 
wettig en overtuigend is bewezen"? 
De politie oordeelt niet over de schuldigheid van de verdachte. Wat hier bedoeld is (en ook zo 
onderwezen wordt) is dat een verdachte die het feit niet gepleegd heeft (de onschuldige 
verdachte) een plausibele alternatieve verklaring zal kunnen geven op de 
omsingelingsvragen. De verdachte die het feit wel gepleegd heeft (de schuldige verdachte) zal 
door omsingelingsvragen geen uitvluchten kunnen aandragen. 


