BIJLAGEN BIJ HET
PROEFSCHRIFT
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Overzicht van de bijlagen
1. Kenmerken steekproef strafdossiers, geobserveerde verhoren en beschrijving respondenten
interviews
2. Codeerschema dossieranalyse
3. codeboek dossieranalyse
4. Observatieschema verhoren
5. Codeboek observatiestudie
6. Vragenlijst en vignet interviews
7. Statistische analyse
8. Transcripties interviews
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BIJLAGE 1 – Beschrijving steekproeven en respondenten
Tabel 1: kenmerken van de steekproeven strafdossiers en observaties verhoren
Strafdossiers (n=100)
Kenmerken van het misdrijf
PLAATS-DELICT
Diefstal in woning
51% (n=51)
Diefstal in andere gebouwen1
42% (n=42)
Rest
7% (n=7) 2
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN4
Geweld
29% (n=29)
Diefstal met braak, inklimming of valse sleutels
65% (n=65)
POGING
Strafbare poging5
15% (=15)
Voltooid misdrijf
82% (n=82)
Rest
3% (n=36)
Kenmerken van de verdachte
GESLACHT
Man
97% (n=97)
Vrouw
3% (n=3)
LEEFTIJD
29,75 jaar (SD=6,75)
NATIONALITEIT8
Belg
61% (n=61)
Europeaan
25% (n=25)9
Andere
14% (n=14)11
RECIDIVE
Algemeen
15% (n=15)
Bijzonder
62% (n=62)
Kenmerken van het onderzoek
Opsporingsonderzoek
23% (n=23)
Gerechtelijk onderzoek
77% (n=77)
Lokale Politie
Federale Gerechtelijke Politie

85% (n=85)
15% (n=15)13

Verdachtenverhoren (n=28)

50% (n=14)
46,4% (n=13)
3,6% (n=1)3
32,1% (n=9)
64,3% (n=18)

(n=25)
(n=3)
19 jaar (SD= 4,157)
(n=22)
(n=6)10
(n=2)12
onbekend
onbekend
onbekend

100% (n=28)

1

Vooral bedrijven, winkels, scholen, etc. In een dossier is er zelfs sprake van een diefstal in een gerechtsgebouw, waarin de
inbreker in beslag genomen drugs wou stelen.
2 Het betreft hier strafdossiers waarin verschillende misdrijven van verschillende aard in de rechterlijke beslissing gezamenlijk
worden behandeld (één globale motivering) omdat ze onder de samenloopregels van artkel 60-65 Sw. Vallen.
3 In dit verhoor vermeldt het proces-verbaal dat de verdachte werd gearresteerd “wegens verdachte gedragingen”, die de
politie doet vermoeden dat de verdachte betrokken is bij een inbraak.
4 De onderstaande verzwarende omstandigheden worden hier afzonderlijk weergegeven en kunnen overlappen. Zo was er in
8 strafdossiers sprake van een diefstal met geweld én braak, inklimming of valse sleutels. Dit was daarentegen nooit het geval
bij de geobserveerde verhoren.
5 Een poging tot diefstal is strafbaar (artikel 53 j°466 Sw.) wanneer het voornemen de diefstal te plegen zich heeft
veruitwendigd door daden die een begin van uitvoering uitmaken en alleen ten gevolge van omstandigheden buiten de wil
van de dader zijn gestopt of hun doel hebben gemist (51Sw.). Diefstallen die gepaard gaan met de strafverzwarende
omstandigheden uit het Sw. zijn steeds strafbaar met criminele straffen zodat die pogingen steeds strafbaar zijn.
6 In deze drie gevallen is er sprake van meerdere feiten waarvan er sommige voltooid zijn en de andere als poging tot diefstal
worden vervolgd.
7 Voor deze berekening werden twee outliers (variabelen die meer dan drie keer de standaarddeviatie SD verwijderd zijn van
het gemiddelde) buiten beschouwing gelaten.
8 Het dient benadrukt te worden dat dit de officiële nationaliteit betreft. Genaturaliseerde verdachten of personen met een
andere ethnische afkomst, maar die toch als Belg werden geboren, worden dus ook als Belg beschouwd in deze analyse.
9 Hier zijn er 19 afkomstig uit het Oostblok (Servië, Kroatië, Albanië, Bulgarije, Roemenië,…), zes uit andere Europese landen
(Nederland, Frankrijk en Portugal)
10 Het gaat om een Portugees, een Let en 2 Servische meisjes.
11 Het betreft negen Noord-Afrikanen, twee Turken, een Nigeriaan en twee Columbianen.
12 In concreto twee Chilenen
13 In 4 strafdossiers werd het onderzoek aangevat door de Lokale Politie, maar werd het in de loop van het vooronderzoek
overgenomen door de Federale Gerechtelijke Politie.
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Tabel 2: beschrijving respondenten interviews
1e aanleg
geslacht

sr1
M

sr2
V

sr4
V

sr5
V

sr3
V

Ervaring als
Rechter?
Eerdere
ervaring?

1 jaar

2 maanden

8 jaar

15 jaar

21 jaar

Advocaat

Advocaat

Financieel
strafrecht,
gemeen
strafrecht

Advocaat,
Openbaar
ministerie
Strafzaken
+
hoger
beroep
politierechtbank

Onderzoeksrechter

Soort
misdrijven die
voornamelijk
worden
behandeld
Opleiding in
verhoortechnieken
gevolgd?

Advocaat
(burgerlijke
zaken)
Zwaardere
misdrijven,
financieel,
milieu

ja

neen

neen

neen

ja

Hof van beroep

SR1

SR2

SR3

SR4

geslacht
Ervaring als
Rechter?
Ervaring als
Strafrechter?
Eerdere
ervaring?

V
13 jaar

M
13 jaar

M
9 jaar

M
26 jaar

V
10 jaar

8 jaar

13 jaar

6 jaar

21 jaar

10 jaar

Advocaat/
Openbaar
Ministerie
Douane, sociaal
strafrecht,
mensenhandel,
zedenfeiten,
gemeen
strafrecht
ja

Advocaat

Advocaat

Advocaat

Advocaat

Drugs, diefstal,
geweld

Stedenbouw,
milieu, geweld,
eigendom,
financieel

Misdaden,
gemeen
strafrecht

Financieel
strafrecht

ja

ja

ja

Soort
misdrijven die
voornamelijk
worden
behandeld
Opleiding in
verhoortechnieken
gevolgd?

Financieel, IFG,
diefstallen,
zwaardere
misdrijven

drugs

SR5

ja
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BIJLAGE 2 – codeerschema dossieranalyse
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DEEL 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS DOSSIER EN VERDACHTE

1. Algemene gegevens dossier
a. Datum arrest HvB:
b. Zaaknummer:
c. Type misdrijf
1. Diefstal in woning
a) Met geweld of bedreiging
• Met braak, inklimming, valse sleutels
• Zonder braak, inklimming, valse sleutels
b) Zonder geweld of bedreiging
• Met braak, inklimming, valse sleutels
• Zonder braak, inklimming, valse sleutels
2. Diefstal in andere gebouwen
a) Met geweld of bedreiging
• Met braak, inklimming, valse sleutels
• Zonder braak, inklimming, valse sleutels
b) Zonder geweld of bedreiging
• Met braak, inklimming, valse sleutels
• Zonder braak, inklimming, valse sleutels

2. Algemene gegevens verdachte
a. Geslacht verdachte
1. Man
2. Vrouw
b. Leeftijd verdachte (0 als onbekend):
c. Nationaliteit verdachte:
1. Belg
2. Europeaan
3. Niet-Europeaan
4. Onbekend
d. Opleidingsgraad verdachte:
1. Universitair
2. Hoger Onderwijs
3. Middelbaar Onderwijs
4. Lager Onderwijs
5. Ongeschoold
6. onbekend
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e. Burgelijke staat verdachte
1. Gehuwd
2. Samenwonend
3. Alleenstaand
4. onbekend
f.

Kinderen
1. Nee
2. Ja (aantal: … )

g. Mentale beperking
1. Ja
2. Nee
3. Onbekend
h.

mentale ziekte verdachte
1. Ja, welke:
2. Nee,
3. Onbekend

i.

Recidive:
1. Ja
a)Algemeen
b)Specifiek
2. Neen (geen gerechtelijke antecedenten ter kennis van de rechter)

j.

Gekend in ANG?
1. Ja
2. Nee
3. Onbekend

3. Vrijheidsberoving, arrestatie en voorlopige hechtenis
-

Tijdstip politionele vrijheidsberoving:

-

Tijdstip bevestiging OM:

-

Tijdstip aanhoudingsbevel:

-

Verlengingen door onderzoeksgerechten? (…)

-

Is er een gemotiveerd bevel van de onderzoeksrechter dat het vrij verkeer met andere
personen, of het contact met bepaalde individuele personen verbiedt? (art. 20§2 en 3 VHW)
1. Nee
2. Ja. Reden? Tijdstip en duur?
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DEEL 2: ANALYSE VAN DE VERHOREN (afzonderlijk invullen per verhoor)
…e verklaring verdachte (Lokale politie/Federale Politie/OM/onderzoeksrechter) (schrappen wat niet
past)
•

Tijdstip begin en einde verhoor:

•

Onderbrekingen tijdens het verhoor?
1. Nee
2. Ja. Hoe veel? Hoe lang? Reden?

•

Vrijheidsberoving voor het verhoor?
1. Neen
2. Ja
a. Eerste 24 uur (arrestatie, bevel tot medebrenging)
b. Voorlopige hechtenis na bevel onderzoeksrechter
c. Verlenging VH door onderzoeksgerecht

•

Aantal verhoorders:

•

Tolk aanwezig?
1. Nee
2. Ja

•

Audiovisuele registratie van het verhoor?
1. Nee
2. Ja
a. Artikel 112ter Sv.(videoverhoor)
b. Registratie gewoon verhoor

•

Bijzondere omstandigheden in proces-verbaal vermeld?
1. Nee
2. Ja (welke?)
a. Objectieve omstandigheden
b. Subjectieve omstandigheden

•

Verbeteringen door verdachte in het proces-verbaal?
1. Nee
2. Ja
a. Onderaan het proces-verbaal
b. Verwerkt in de tekst

•

Wordt in het pv melding gemaakt van de confrontatie van de verdachte met belastend
materiaal door de politie?
1. Nee
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2. Ja (Welk?)
a. Verdachte past verhaal aan
i.
Geheel (shift in processtrategie)
ii.
Gedeeltelijk (past verhaal aan, maar niet processtrategie)
b. Verdachte past verhaal niet aan
c. onbekend
•

Inhoud van de verdachtenverklaring
1. Verdachte beroept zich op zwijgrecht en legt geen verklaring af
2. Volledige ontkenning, zonder enige incriminerende informatie
3. Verdachte ontkent het misdrijf, maar geeft incriminerende informatie te kennen
4. Verdachte geeft een gedeelte van de ten laste gelegde feiten toe
5. Verdachte legt een bekentenis af voor de gehele tenlastelegging
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DEEL 3: ANALYSE VAN DE VERDACHTENVERKLARINGEN (globaal)
a. Verdachtenverklaring in strafdossier:
1. Nee
a)Geen verhoor (einde schema)
b)Wel een verhoor, maar geen verklaring: volledig beroep op zwijgrecht (ga
naar deel 4 )
2. Ja
a)Één verdachtenverklaring
b)Meerdere verdachtenverklaringen (van zelfde verdachte) (aantal: )
i.
Consistente processtrategie
a. Consistente inhoud verklaring
b. Verklaringen wijzigen op vlak van details
c. Verklaringen wijzigen op vlak van wettelijke omstandigheden
van het misdrijf
d. Verklaringen wijzigen op vlak van constitutieve bestanddelen
ii.
Wijzigende processtrategie
a. Van ontkenning naar bekentenis
b. Eerdere bekentenis wordt ingetrokken
b. Inhoud van de verdachtenverklaring(en)
1. Volledige ontkenning, zonder enige incriminerende informatie (ga naar A.)
2. Verdachte ontkent het misdrijf, maar geeft incriminerende informatie te kennen (ga
naar B.)
3. Verdachte geeft een gedeelte van de ten laste gelegde feiten toe (ga naar B.)
4. Verdachte legt een bekentenis af voor de gehele tenlastelegging (ga naar B.)

A. ONTKENNINGEN VAN DE VERDACHTE
n. Inhoud ontkenning
1. De verdachte beperkt zich tot het louter ontkennen van de schuld
2. De verdachte legt uit waarom hij het niet gedaan heeft/kan hebben
3. De verdachte draagt ontlastend bewijs aan, verschaft een alibi,…
Quid?

B. BELASTENDE VERKLARING ALS BEWIJS
o. De verdachte geeft zijn versie van de feiten (verhaal achter de admission)
1. Ja
a)Zwakke daderkennis (al gekend door politie)
b)Sterke daderkennis (nog niet gekend door politie)
c) Zeer sterke daderkennis (leidt tot nieuwe bewijzen)
2. Nee, enkel admission
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p. De verdachte geeft zijn beweegredenen/motief te kennen
1. Ja
2. Nee
q. De verdachte zegt spijt, berouw te hebben
1. Ja
2. Nee
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DEEL 4: DOSSIERANALYSE: DE VERKLARING ALS ELEMENT VAN HET STRAFDOSSIER

I.

Relatie met andere bewijsmiddelen

a. Verklaring als enige bewijsmiddel?
1. Ja
2. Nee (volgende vragen b en c)
a)
Getuigenverklaringen
b)
Forensisch bewijs
c)
materieel bewijs
d)
Documenten, audio-video
e)
Andere
b. Verklaring in overeenstemming met ander bewijs
1. Verklaring strookt volledig met andere bewijzen in het strafdossier
2. Verklaring loopt met gelijk met andere bewijzen, maar er zijn verschillen in details
3. Verklaring verschilt van andere bewijzen wat betreft de (wettelijke) omstandigheden
van het misdrijf
4. Verklaring strookt niet met andere bewijzen, wat de constitutieve bestanddelen van
het misdrijf betreft
Welke tegenstrijdigheden?

c. In welke volgorde werden de bewijsmiddelen vergaard? Vormde de verklaring de basis voor het
verder onderzoek of had men al bewijzen voordat men een verklaring verkreeg?

II.

Perceptie procesactoren

a. Wordt de verdachtenverklaring betwist door de verdediging?
1. Nee
2. Ja
a) Inhoudelijk
b) Wijze totstandkoming
b. Wordt de verdachtenverklaring aangehaald door het OM? (rekwisitoor)
1. Nee
2. Ja
c. Wordt de verdachtenverklaring als ernstige aanwijzing van schuld aangewend om de voorlopige
hechtenis te verantwoorden?
a. Nee
b. Ja
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DEEL 5: ANALYSE VAN DE RECHTERLIJKE UITSPRAAK

I.

Content Analysis

1. Onderzoeksgerechten
a. Wordt de verklaring door onderzoeksgerechten onrechtmatig bevonden en uit de debatten
geweerd?
1. Nee
a)Rechtmatig bevonden
b)Onrechtmatig bevonden, maar geen bewijsuitsluiting. Reden?
2. Ja
a)Nietigheid (1e Antigoon). Quid?
b)Betrouwbaarheid (2e Antigoon). Quid?
c) Eerlijk proces (3e Antigoon). Quid?
d)Andere:

2. Bodemrechter
A. Bewijsuitsluiting
a. Wordt de verklaring door de bodemrechter onrechtmatig bevonden en uit de debatten geweerd?
1. Nee
a)Rechtmatig bevonden
b)
Onrechtmatig bevonden, maar geen bewijsuitsluiting. Reden?
2. Ja
a)Nietigheid (1e Antigoon). Quid?
b)Betrouwbaarheid (2e Antigoon). Quid?
c) Eerlijk proces (3e Antigoon). Quid?
d)Andere:

B. Belastende verklaring
b. Wordt de bekentenis door de rechter als bewijs gebruikt?
1. Ja, er wordt expliciet op gesteund
2. Nee
a) Expliciet niet weerhouden
b)
Niet in motivering (dus niet expliciet gebruikt als bewijs)

c. Wordt de bekentenis als bewijs gebruikt wanneer ze door de verdachte werd ingetrokken?
1. Nee
2. Ja
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d. Volstaat een enkele bekentenis om een verdachte schuldig te verklaren of vereist men ook ander
bewijsmateriaal? Is er in de motivering een aanwijzing te vinden van het gewicht van de bekentenis
tussen de andere bewijsmiddelen (steunbewijs, hoofdbewijs)?
1.
2.
3.
4.

Bekentenis als enig bewijs
Bekentenis ondersteund door andere bewijzen
Bekentenis ondersteunt andere bewijzen
Bekentenis als een van de bewijzen, maar niet duidelijk in motivering welke
rolverhouding

C. Ontkenningen
f.

Rechterlijk oordeel
1. Volgt de ontkenning
a)Overtuigd van de onschuld verdachte
b)Redelijke twijfel over schuld verdachte
2. Volgt de ontkenning niet
3. onbekend

g. Vermeende leugenachtigheid als bewijs van schuld
1. Nee
a)Expliciet
b)Niet in motivering aangehaald
2. Ja, expliciet in motivering
D. Zwijgende verdachte
h. Het zwijgen van de verdachte wordt, conform de Europese rechtspraak, als (steun)bewijs
gebruikt door de rechter?
1. Ja, expliciet
a)Bewijs
b)steunbewijs
2. Nee
a)Expliciet in motivering dat zwijgen geen bewijs van schuld is
b)Niet in motivering
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II.

Framework Analysis motivering bewijsbeslissing

De rechterlijke motivering: indien de rechter in zijn motivering uitweidt over de redenen waarom
hij een verklaring al dan niet als bewijs weerhoudt, en waarom hij er al dan niet geloof aan hecht,
dient onderstaand schema ingevuld te worden. De relevante zinsneden van de motivering dienen
te worden geciteerd in het geschikte kadertje
Factoren verklaring
Procedurele kenmerken

Rechterlijke motivering

Kenmerken van de
verdachte

xv

Kenmerken van het
verhoor

Kenmerken van de inhoud
en het dossier

Andere kenmerken
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III.

Straftoemeting

Rechterlijke uitspraak:
1. Vrijspraak
a)Onschuldig bevonden
b)Wegens gebrek aan bewijzen
c) Redelijke twijfel
d)Reden onbekend
2. Opschorting van de uitspraak van de veroordeling
3. Veroordeling (hoofdstraf)
a)Gevangenisstraf
i.
Effectief
ii.
Met uitstel van de tenuitvoerlegging
a. Zonder probatievoorwaarden
b. Probatievoorwaarden (invullen):
b)Werkstraf
i.
Effectief
ii.
Met uitstel van de tenuitvoerlegging
a. Zonder probatievoorwaarden
b. Probatievoorwaarden (invullen):
c) Geldboete
i.
Effectief
ii.
Met uitstel van de tenuitvoerlegging
a. Zonder probatievoorwaarden
b. Probatievoorwaarden (invullen):
d)Bijkomende straffen
i.
Ja:
ii.
Nee
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BIJLAGE 3 – CODEBOEK DOSSIERANALYSE
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DOSSIERANALYSE: CODEBOEK

Hieronder worden de variabelen van het codeerschema verder beschreven. Een degelijke en
duidelijke omschrijving van de codes is noodzakelijk om de betrouwbaarheid en repliceerbaarheid
van deze dossieranalyse te vrijwaren. Hoe minder ruimte de codes laten voor interpretatie, hoe
betrouwbaarder deze analyse.
Gele vlakken: voorbeelden die uit de data zelf voortkomen
Algemene gegevens dossier
voor een omschrijving van de verschillende soorten misdrijven (definities braak, woning, etc.): zie
juridische analyse “woninginbraak” in de inleiding van het proefschrift
Algemene gegevens verdachte
•

Geslacht: Hoewel de sociaal-wetenschappelijke literatuur geen eenduidige antwoorden
verstrekt, zijn er toch aanwijzingen dat vrouwen sneller geneigd zijn valse bekentenissen af te
leggen. Dit element kan dus een element zijn in de beoordeling van de verdachtenverklaring.

•

Leeftijd: Bij dit punt dient de leeftijd ingevuld te worden (getal). Het wordt algemeen aanvaard
dat jongeren een groter risico lopen om (valse) bekentenissen af te leggen, vermits ze minder
over de cognitieve en sociale vermogens beschikken om aan de druk en suggesties van de
politie te weerstaan en om een rationele afweging te maken van de kosten en baten van een
bekentenis.

•

Nationaliteit14: Tijdens de dataverzameling wordt de lijst met mogelijke codes aangevuld
naargelang er daders met nog niet gecodeerde nationaliteiten opduiken. Verdachten wiens
nationaliteit niet gekend is, vallen net zoals staatslozen en mensen met een dubbele
nationaliteit, onder “onbekend”.

•

Opleidingsgraad: er wordt uitgegaan van de Belgische scholingsgraden. Waar mogelijk worden
buitenlandse equivalenten gelijkgesteld met de Belgische schaal. Indien dit niet mogelijk is,
dient men de verdachte onder te verdelen bij “onbekend”. De opleidingsgraad kan een
parameter zijn in de beoordeling van de intellectuele ontwikkeling van de verdachte en als
dusdanig van het risico op kwetsbaarheid in het verhoor. De opdeling is gestoeld op ander
sociaal-wetenschappelijk onderzoek waarin de scholingsgraad ook als variabele is opgenomen
(bijvoorbeeld de justitiebarometer)

•

Burgerlijke staat: Deze variabele wordt bepaald aan de hand van de officiële informatiefiches
die zich in het strafdossier bevinden en wordt ingevuld naargelang de officiële burgelijke staat:
gehuwd, ongehuwd of onbekend. Een niet-gehuwde verdachte die misschien wel een partner
kan hebben, valt dan ook onder de noemer “ongehuwd”. Dit kan van belang zijn met betrekking

14

de etniciteit van de verdachte is moeilijk te meten: neemt men de geboorteplaats als uitgangspunt, dan vat men niet de
personen die in een ander land geboren zijn dan hun etnische afkomst. Neemt men de nationaliteit als criterium, dan loopt
men op tegen genaturaliseerde verdachten. Deze variabele is dat ook erg riskant.
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tot de sociale isolatie van de verdachte door de vrijheidsberoving. Dit verhoogt de stress en de
wil om uit die penibele situatie te ontsnappen en (valselijk) bekentenissen af te leggen.
Eenzelfde redenering gaat op voor het al dan niet hebben van kinderen
•

IQ: mensen met een verstandelijke beperking zijn een risicogroep in het leerstuk van de valse
bekentenissen. Ze hebben moeite met het begrijpen van hun rechten en van de gevolgen van
hun handelingen en beslissingen. Voorts snakken ze naar de goedkeuring en positieve feedback
van anderen, vooral autoritairen, zodat ze de politie sneller naar de mond zullen praten en
sneller meegaan in diens suggesties. Men spreekt van een verstandelijke beperking als men
een IQ van minder dan 70-75 heeft15. In het codeerschema wordt het IQ ingevuld, indien dit
uit het dossier te achterhalen is. Meestal is dit enkel mogelijk als er een deskundigenonderzoek
naar de persoon van de verdachte is bevolen (bijvoorbeeld mbt het vraagstuk van de
toerekeningsvatbaarheid), wat in de geanalyseerde dossier uiterst zelden voorkwam.

•

Mentale ziekte16: mensen met een mentale aandoening die zich veruitwendigt bij de geboorte
of zich ontwikkelt tijdens de minderjarigheid. Mentale aandoeningen ten gevolge van een
ongeval,… vallen hier dus niet onder. Hoewel dé mentale ziekte niet bestaat, zijn er toch tal van
ziekten die de cognitieve en sociale vermogens van de persoon kunnen aantasten, waardoor
hij zijn acties en de gevolgen er van niet kan inschatten en men meer geneigd is de politie te
geloven, hen te vriend te houden en mee te gaan met de door hen gesuggereerde informatie.
Ook deze categorie verdachten kan dus een hoger risico lopen valse bekentenissen af te
leggen .

•

Recidive: wanneer een persoon al eerder in contact is geweest met politie en justitie, blijkt hij
beter in staat te zijn de druk van de politie te weerstaan en legt hij minder bekentenissen af.
Het is interessant deze hypothese te toetsen aan de praktijk en bovendien te onderzoeken of
de recidive een (statistisch) invloed heeft op de beoordeling van de geloofwaardigheid van de
verdachtenverklaring. Deze code dient ook niet begrepen te worden als de wettelijke staat van
herhaling, maar duidt louter op de eerdere veroordelingen an sich. Alle antecedenten waar de
rechter dus kennis van kan nemen – wat dus ruimer is dan het strafregister, bijvoorbeeld:
minnelijke schikkingen,… - worden hieronder begrepen (wat natuurlijk ook geen perfect
criterium is; eerdere sepots komen de rechter bijvoorbeeld niet ter kennis). Algemene recidive
slaat op het plegen van meerdere feiten, ongeacht de soort misdrijven, terwijl specifieke
recidive inhoudt dat de verdachte verschillende misdrijven van dezelfde soort heeft gepleegd.

Ook de aanwezigheid van de ANG (databank van eerdere politiecontacten, ongeacht latere
veroordeling) valt onder deze parameter en wordt in de analyse betrokken.

15

Zoals bepaald in de toonaangevende DSM IV – TR: http://www.behavenet.com/mental-retardation.
Behalve indien een psycholoog of psychiater een deskundigenrapport opstelde, blijkt uit de voorbereidende analyse dat
deze variabele zelden voorkomt in de strafdossiers
16
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Variabelen met betrekking tot de verhoren
Voor elk verhoor wordt de reeks variabelen opnieuw doorlopen. Er is sprake van een nieuw verhoor
wanneer er een nieuw proces-verbaal van verhoor wordt geopend. Het is dus goed mogelijk dat er
tussen 2 afzonderlijke verhoren een tijdspanne van een paar minuten zit, terwijl een onderbreking van
een uur niet leidt tot een nieuw verhoor in de zin van deze analyse, wanneer het vervolg van het
verhoor niet in een nieuw proces-verbaal wordt geacteerd17.
-

Eerst wordt er genoteerd hoeveel verhoorders het verhoor uitvoeren en welke hoedanigheid
ze hebben: lokale politie, federale politie, procureur des Konings, of onderzoeksrechter.

-

Begin en einde van het verhoor: het tijdstip van begin en einde van het verhoor, zoals vermeld
in de tekst van het verhoor, wordt genoteerd. Zo kan er nagegaan wanneer verhoren
plaatsvinden: Nachtelijke verhoren, of verhoren in de vroege of late uurtjes kunnen
vermoeidheid veroorzaken, wat de verdachte minder weerbaar maakt tegen de druk en
suggesties van de verhoorders. De duur van het verhoor is ook van belang. Uit de Amerikaanse
studie van Leo en Ofsche blijkt immers dat verhoren die tot valse bekentenissen leiden veel
langer duurden dan andere verhoren . Volgens Van Koppen neemt de twijfel over een
bekentenis toe naargelang het verhoor langer duurt. De duur, genoteerd als aparte variabele,
wordt in minuten uitgedrukt en wordt berekend aan de hand van de totale duur van het
verhoor minus de duur van eventuele onderbrekingen.

-

Pauze, onderbreking van het verhoor: Mede gelet op die vermoeidheid, dient te worden
nagegaan of er onderbrekingen werden voorzien tijdens het verhoor. Normaal gezien moeten
die steeds worden genoteerd in het proces-verbaal (artikel 47bis, 3e lid Sv.). De duur van de
pauze wordt ook genoteerd, evenals de reden van de pauze voorzover die in het procesverbaal worden vermeld (als niet: 99 invullen). Zo werd het verhoor in de geanalyseerde
dossiers onderbroken om de verdachte even rust, een maaltijd of een rookpauze te gunnen.
Veel (eerste) verhoren werden ook vaak onderbroken om contact op te nemen met de
procureur des Konings of de onderzoeksrechter (bijvoorbeeld om te bespreken of de verdachte
al dan niet gearresteerd moet worden). Sommige verhoren werden ook onderbroken om
andere onderzoekshandelingen uit te voeren, zoals een huiszoeking of een
(spiegel)confrontatie.
Of de verdachte al dan niet van zijn vrijheid is beroofd is ook een relevante variabele. De
vrijheidsberoving is een erg stresserende situatie die een weerslag kan hebben op de
gemoedstoestand en het vermogen om de politie te weerstaan. Niet voor niets bestempelde
het Amerikaanse Supreme Court het verhoor na vrijheidsberoving als inherent compelling... bij
deze variabele wordt een onderscheid gemaakt naargelang de fase van de vrijheidsberoving:
is hij door de politie van zijn vrijheid beroofd, is hij op bevel van het OM gearresteerd (en
bevindt hij zich dus in de 24 uur-termijn)? Werd hij door de onderzoeksrechter aangehouden
(voorlopige hechtenis) en werd deze aanhouding later bevestigd door de onderzoeksgerechten
die zich periodiek moeten buigen over de wettelijkheid en opportuniteit van een verdere

17 Voor één dossier in

de analyse werd geknoeid met deze werkwijze: een verdachte werd over een twintigtal feiten verhoord,
waarvoor telkens een nieuw proces-verbaal werd geopend. Zodoende bekwam men 20 afzonderlijke verhoren met telkens 2
à 3 minuten tussen. Om de analyse en data-input in SPSS werkbaar te houden, werd er voor geopteerd eenmalig af te wijken
van de vooropgestelde werkwijze en werden deze 20 afzonderlijke verhoren als één verhoor behandeld.
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aanhouding? Het kan ook voorkomen dat een verdachte over bepaalde feiten verhoord moet
worden, maar op dat ogenblik reeds van zijn vrijheid is beroofd (voorlopige hechtenis of na een
rechterlijke uitspraak) voor andere feiten.
gemotiveerd bevel van de onderzoeksrechter dat het vrij verkeer met andere personen, of
het contact met bepaalde individuele personen verbiedt? (art. 20§2 en 3 VHW) (van
toepassing op moment verklaring): de onderzoeksrechter kan de verdachte tijdelijk het
contact met derden (medegedetineerden en/of externen) ontzeggen gedurende 3 dagen na
het aanhoudingsbevel en hij kan gedurende het gerechtelijk onderzoek de toegang tot
bepaalde personen voor een strikt noodzakelijke tijd ontzeggen. Deze maatregel zorgt voor
verregaande sociale isolatie en wordt alzo een risicofactor voor de kwaliteit van de verklaring.
Nergens gevonden in een van de bestudeerde dossiers...
Er wordt eveneens vermeld of een anderstalige verdachte werd bijgestaan door een tolk.
Voorts wordt nagegaan of het verhoor op enige wijze werd opgenomen. Er wordt vooreerst
een onderscheid gemaakt tussen een enkele audio-opname (dus enkel op een geluidsband) en
een audiovisuele opname (klank en beeld). Deze laatste groep kan dan nog verder worden
onderverdeeld in een audiovisueel verhoor in de zin van artikel 112ter Sv., met alle wettelijk
voorschriften van dien, en de gewone opname van een verhoor (het betreft een gewoon
verhoor, uitgevoerd zonder de modaliteiten van 112ter, dat wordt opgenomen. Er dient nog
een onderscheid te worden gemaakt tussen het scenario dat alle verhoren, volledig van begin
tot einde worden opgenomen en de scenario’s dat er slechts een aantal verhoren (volledig)
worden opgenomen of dat enkel de bekentenis wordt opgenomen (cfr. recap bias vermijden).
Ondanks de talrijke voordelen van een audiovisuele registratie van het verhoor, meent
Belgische literatuur dat het gebruik toch niet zo wijdverspreid is. deze bevinding wordt getoetst
aan de bestudeerde dossiers.
Bijzondere omstandigheden in het proces-verbaal: krachtens artikel 47bis, derde lid Sv. moet
alles wat op de verklaring of de omstandigheden waarin zij is afgelegd een bijzonder licht kan
werpen, evenals iedere persoon die in het verhoor tussenkomt, in het proces-verbaal vermeld
worden. Vraag is dan ook of dit gebeurt. We maken hier het onderscheid tussen objectief
waarneembare omstandigheden, die de verbalisanten zo kunnen vaststellen (zonder eigen
interpretatie, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van derden tijdens het verhoor, fysieke
handelingen van de verdachte,…) en subjectieve opmerkingen van de verhoorder, die niet
louter vaststellingen zijn, maar enige mate van interpretatie inhouden (bijvoorbeeld: emoties
en toestand verdachte, “zenuwachtig gedrag”, aarzelingen, non-verbale leugendetectie18,…).
Zowel opmerkingen die in de tekst van het verhoor, als opmerkingen die in het proces-verbaal
van verhoor worden vermeld, vallen onder deze variabele.
Voorbeelden van zulke opmerkingen, gebaseerd op de bestudeerde dossiers:

18 Mensen

achten zich goede leugendetectors, maar in feite scoren ze niet beter dan kansniveau. Het blijkt dat mensen hun
oordeel steunen op cues die helemaal niet diagnostisch zijn voor leugenachtig gedrag. De vermelding van dergelijke
subjectieve leugendetectiecriteria kan de perceptie van de rechter dan ook beïnvloeden. In een experiment van Malsch e.a.
blijkt dat aarzelingen, stiltes,… in het pv geen invloed hebben op de geloofwaardigheid. Toch zijn de onderzoekers niet zeker
van deze resultaten.
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1. objectieve omstandigheden: “weigert te handtekenen”, “verhoor vond plaats in de gevangenis”,
“leg zijn hoofd op tafel”, “wrijft constant met handen over armen19”, “ontkent maar gebruikt
niet de woorden 'ik heb het niet gedaan' “, “broodmaaltijd genuttigd tijdens het verhoor”,
“telkens we vragen stellen aangaande de feiten, klaagt de verdachte over buikpijn”, “na
confrontatie (werd de verdachte woedend en) wou hij niets meer zeggen”, “verdachte neuriet
heel de tijd”, “verdachte meldt medicatie te hebben gepakt, maar verklaart toch verhoord te
kunnen worden”
2. subjectieve omstandigheden: “erg emotioneel alvorens hij bekentenissen aflegt”, “de verdachte
lijkt zich niets te herinneren of stelt te hebben geslapen op ogenblik van de feiten, wat ons tot
de conclusie brengt dat hij zijn kompaan poogt te beschermen”, “verdachte gedroeg zich
nerveus en verbaal erg agressief”, “zit er ongeïnteresseerd bij”, “verdachte wil zelfde advocaat
als andere verdachte en wil die andere verdachte spreken om ‘verdediging voor te bereiden.
Verandert verhaal paar keer om het te doen kloppen. Dat leidt ons tot de conclusie dat hij zijn
verhaal wil afstemmen met de tweede verdachte”, “erg emotioneel, weent veel, niet mogelijk
gedetailleerder te verhoren”, “wisselvallige gemoedstoestand, soms erg emotioneel”,
““opstellers wijzen op het feit dat geen enkele, noch fysieke, noch psychische druk werd gezet”,
“na confrontatie werd verdachte woedend (en wou hij niets meer zeggen)”
•

•

verbeteringen verdachte: krachtens artikel 47bis, 4e lid Sv. mag de verdachte zijn verklaring
nalezen en eventueel verbeteringen of aanvullingen aanbrengen. Tevens kan de verdachte ook
tijdens het verhoor zijn verklaring aanpassen/verbeteren. Er wordt een onderscheid gemaakt
naargelang die verbeteringen en aanpassingen in de tekst van het verhoor zelf worden
geacteerd, dan wel onderaan worden geredigeerd.
Verbeteringen in de tekst:“ik wil mij verbeteren:...”, “ik wens te verbeteren dat...”, “aansteker
werkt niet. Ik verbeter: ik vond mijn aansteker niet”, “ik kom enigszins terug op...”
verbetering onderaan PV: “ik wil dat u schrijft een berg zakken in plaats van 2 zakken”, “na
voorlezing van de tekst van mijn verklaring, wens ik te verbeteren dat...”,
Confrontatie bewijsmateriaal: Verhoortechnieken blijken zelden uit het proces-verbaal. Uit
de sociaal-wetenschappelijke literatuur omtrent het politieverhoor en uit de voorbereidende
analyse bleek dat 1 veel gebruikte techniek toch soms uit de redactie van het verhoor blijkt,
namelijk de confrontatie van de verdachte met ander bewijsmateriaal. Er wordt telkens
genoteerd met welk ander bewijs de verdachte wordt geconfronteerd (wat interessant kan zijn
om te bestuderen welk soort bewijs de verdachte er toe brengt de feiten toe te geven of een
volledige verklaring te geven, cfr. medewerking van de verdachte). We onderscheiden volgende
soorten bewijs:
•

Getuigenbewijs: verklaringen van getuigen, slachtoffers, …die de tenlastelegging of het
verweer van de verdachte ondersteunen, dan wel ontkrachten

•

Forensisch bewijs: DNA, vingerafdrukken, bloedanalyse,…

19Hier

werd wel een subjectieve notie bijgevoegd: “wrijft constant met handen over armen alsof hij schuld van zich af wil
wassen”
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•

Materieel bewijs: voorwerpen (inbrekersmateriaal in auto, buit gevonden,…)

•

Documenten, audio-video: camerabeelden, opgenomen gesprekken, rekeningen,…

•

Verklaringen medeverdachten: indien er meerdere verdachten zijn, kunnen die tegen
elkaar worden uitgespeeld en kunnen bekentenissen van een medeverdachte of
tegenstrijdigheden tussen de verklaring van de medeverdachte en de eigen verklaring aan
de verdachte worden voorgeschoteld.

•

confrontatie met eigen verklaringen (tegenstrijdigheden, strookt niet met andere
elementen dossier, polygraaftest,...)

•

Ander bewijs: deze restgroep bevat alle bewijselementen die niet onder een van de vorige
categorieën kan worden geplaatst. In de geanalyseerde dossiers inzake de diefstallen werd
de verdachte zo bijvoorbeeld veelvuldig geconfronteerd met de resultaten van
zendmastbepalingen, retroactief GSM-onderzoek, e.d.

•

Indien zulke confrontaties vermeld worden in het pv, dient tevens te worden nagegaan of de
verdachte zijn verhaal hieraan aanpast, en zo ja of hij louter zijn eerder verhaal aanpast zonder
van processtrategie verandert (en dus bijvoorbeeld zijn ontkenning van enige betrokkenheid
staande houdt maar enkel zijn ontkenningen gaat conformeren aan de informatie waarmee hij
geconfronteerd werd), dan wel of hij daadwerkelijk zijn strategie wijzigt en bijvoorbeeld na
eerdere ontkenningen alsnog gaat bekennen.

•

(nog in te vullen: Salduz-variabelen)

•

Inhoud van de verdachtenverklaring:
1. volledig beroep op zwijgrecht: De verdachte weigert een verklaring af te leggen of verzuimt
te antwoorden op alle gestelde vragen, zowel de vragen mbt de feiten als de meer
persoonsgerichte vragen (ook deze kunnen voor de verdachte belastend zijn, cfr.
Omsingelingstechniek)
2. zwijgrecht voor zaakgericht verhoor, antwoordt op de persoonsgerichte vragen: de
verdachte antwoordt wel op de vragen die niet (rechtstreeks) over de feiten gaan, maar
zodra het verhoor zich toespitst op de feiten en de betrokkenheid van de verdachte, houdt
hij de lippen op elkaar
3. volledige ontkenning van alle feiten van de tenlastelegging: de verdachte ontkent ook maar
iets met de feiten te maken te hebben, hij ontkent alle tenlasteleggingen en alle
beschuldigingen die de politie hem voorwerpt
4. admission20 voor een gedeelte van de tenlastelegging materieel, niet moreel. Zwijgt voor
de rest: de verdachte geeft een gedeelte van de hem ten laste gelegde feiten toe (hij geeft
toe de goederen te hebben weggenomen – materieel bestanddeel van het misdrijf
diefstal), maar ontkent enige schuld/opzet (moreel bestanddeel van het misdrijf). Op
vragen over andere feiten die hem ten laste gelegd behoudt hij het stilzwijgen.
5. admission voor een gedeelte van de tenlastelegging materieel, niet moreel. Ontkent voor
de rest: idem als 4, maar hier antwoordt hij wel op vragen in verband met andere feiten
die hem ten laste worden gelegd, die hij ontkent.

20 Admission:

enkele toegeving van schuld (“ik heb het gedaan”), zonder een uitleg te geven hoe, waarom,… hij het misdrijf
heeft gepleegd.
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6. admission voor een gedeelte van de tenlastelegging materieel en moreel. Zwijgt voor de
rest: idem als 4 , maar hier geeft de verdachte toe zowel de feiten te hebben gepleegd als
deze feiten wetens en willens te hebben gepleegd.
7. admission voor een gedeelte van de tenlastelegging materieel en moreel. Ontkent voor de
rest: idem als 6, maar ontkent hier de andere feiten van de tenlastelegging
8. Admission voor alle feiten tenlastelegging, materieel maar niet moreel: de verdachte geeft
toe alle feiten die hem ten laste worden gelegd te hebben gepleegd, maar ontkent ze
wetens en willens te hebben gepleegd
9. Admission voor alle feiten tenlastelegging, materieel en moreel: idem als 8, maar hier
wordt het moreel element van het misdrijf ook niet ontkent.
10. Gedeeltelijke bekentenissen, materieel maar niet moreel. Zwijgt voor de rest: idem als 4,
maar hier geeft hij niet enkel de feiten toe, maar geeft ook het verhaal achter zijn toegeving
prijs (hoe, waarom, verloop,...)
11. gedeeltelijke bekentenissen, materieel maar niet moreel. Ontkent voor de rest: idem als 5
maar hier geeft hij niet enkel de feiten toe, maar geeft ook het verhaal achter zijn toegeving
prijs.
12. gedeeltelijke bekentenissen, materieel en moreel. Zwijgt voor de rest: idem als 6 maar hier
geeft hij niet enkel de feiten toe, maar geeft ook het verhaal achter zijn toegeving prijs.
13. gedeeltelijke bekentenissen, materieel en moreel. Ontkent voor de rest: idem als 7 maar
hier geeft hij niet enkel de feiten toe, maar geeft ook het verhaal achter zijn toegeving prijs.
14. volledige bekentenissen voor alle feiten tenlastelegging. Materieel maar niet moreel: idem
als 8 maar hier geeft hij niet enkel de feiten toe, maar geeft ook het verhaal achter zijn
toegeving prijs.
15. volledige bekentenissen voor alle feiten tenlastelegging. Materieel en moreel: idem als 9
maar hier geeft hij niet enkel de feiten toe, maar geeft ook het verhaal achter zijn toegeving
prijs.
16. ontkenning van een deel van de tenlastelegging. Zwijgt voor de rest: de verdachte ontkent
enige betrokkenheid bij bepaalde feiten die hem ten laste worden gelegd. Hij beroept zich
op zijn zwijgrecht bij vragen over andere feiten.
Verdachtenverklaringen in het strafdossier
In de eerste plaats wordt de uiteindelijke inhoud en de consistentie van de verdachtenverklaringen
doorheen het strafrechtelijk onderzoek bekeken. Vervolgens wordt de relatie van de verklaringen met
de andere elementen in het dossier bekeken.
Ook wordt er - om de context van de onderzoekspraktijk in het strafrechtelijk vooronderzoek te
schetsen en dit empirisch onderzoek hierin te kaderen – genoteerd of er sprake was van een
gerechtelijk onderzoek, dan wel enkel een opsporingsonderzoek (VtotLeidingOnderzoek) en of het
onderzoek gevoerd werd door de Lokale Politie of door de Federale Gerechtelijke Politie, dan wel door
hen beiden (VtotOnderzoek)
•

consistentie van de verdachtenverklaringen (Vtotdossier): er wordt genoteerd of er, het
dossier in zijn globaliteit beschouwd, al dan niet een verdachtenverhoor plaatsvond (0= de
verdachte wordt niet verhoord; 1= de verdachte weigert alle medewerking en legt geen enkele
verklaring af) en of - indien de verdachte meer dan 1 verklaring aflegt, deze opeenvolgende
verklaringen consistent zijn met elkaar. De consistentie van de verdachtenverklaringen worden
bepaald aan de hand van een waardeschaal. Tijdens de voorbereidingen bleek dit een moelijk
objectief te coderen variabele: wanneer is immers iets objectief gezien consistent? Er zou
geopteerd kunnen worden voor een kwantitatieve benadering, waarbij de consistentie wordt
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bepaald aan de hand van het aantal verschillen in de verklaringen. Hier wordt echter niet voor
gekozen, omdat vele kleine inconsistenties de kern van de verklaring nog niet inconsistent
maken. Daarom wordt er voor geopteerd de inhoud van de verklaringen als basis te nemen, en
de verschillen te bepalen aan de hand van de wettelijke elementen van de strafbaarstelling. De
consistentie wordt daarom op 3 niveau's bekeken:
•

zijn de verklaringen consistent mbt de constitutieve bestanddelen van het misdrijf:
materieel + moreel element van het basismisdrijf diefstal

•

zijn de verklaringen consistent mbt de wettelijke (strafverzwarende)
omstandigheden, de omstandigheden die het basismisdrijf 'vergezellen' en die in
het Strafwetboek zelf zijn opgenomen en die tot een zwaardere straf kunnen
leiden: bijvoorbeeld of er al dan niet sprake is van braak, inklimming of valse
sleutels; of de diefstal met geweld werd uitgevoerd; etc.

•

Zijn de verklaringen consistent mbt de omstandigheden van de feiten, die niet in
het Strafwetboek zijn vermeld en die dus puur juridisch-technisch bekeken geen
belang hebben voor de bewijslevering en de straftoemeting (bijvborbeeld wie er
met de auto reed, welke mededader de gestolen goederen buiten droeg,...21)

De inconsistentie zou afbreuk kunnen doen aan zijn geloofwaardigheid en de kracht van zijn
betoog. Het is ook interessant te kijken wat men aanvangt met een verdachte die na talloze
ontkenningen toch een bekentenis aflegt
•

Vanuit diezelfde optiek wordt er gekeken naar de wijzigingen in processtrategie
(Vtotstrategie) van de verdachte doorheen het onderzoek: houdt hij vast aan zijn initiële
strategie (bekennen of ontkennen?) of wijzigt deze door(heen) het onderzoek. Er wordt
gekeken naar de 'sprongen' tussen een ontkenning, een gedeeltelijke bekentenis en een
volledige bekentenis (in welke richting dan ook). Ontkent een verdachte bijvoorbeeld in het
begin alle hem ten laste gelegde inbraken, maar besluit hij na verloop van tijd – bijvoorbeeld
na confrontatie met DNA-sporen op de plaats-delict – alsnog om enkele feiten toch toe te
geven, dan is er sprake van een sprong van ontkenning naar gedeeltelijke bekentenis. Het kan
ook de andere kant opgaan, waarbij een verdachte bijvoorbeeld eerst een woninginbraak
toegeeft, maar dan plots van gedachten gaat veranderen en zijn bekentenis (gedeeltelijk) gaat
intrekken22...

•

Bij de variabele VtotInhoud wordt de inhoud van de uiteindelijke, finale verklaring van de
verdachte bekeken (zie boven voor de uitleg van de verschillende codes).

•

Wanneer er een ontkennende verklaring wordt afgelegd, wordt gekeken naar de specifieke
inhoud van deze ontkenning (VtotOntkenning): er wordt een onderscheid gemaakt tussen de
verdachte die volstaat met een enkele ontkenning van enige betrokkenheid en geeft verder
geen uitleg/ontlastende informatie (“ik heb het niet gedaan”, “ik heb er niets met te maken”),

21 Natuurlijk

zijn deze voorbeelden wel belangrijk om te bepalen of iemand als mededader, dan wel als medeplichtige berecht
moet worden
22We maken hier van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat een verdachte dit steeds kan doen, maar dat een rechter
hier geenszins door gebonden is: hij kan die intrekking steeds naast zich neerleggen en (een gedeelte van) de initiële
bekentenis nog steeds als bewijs in rechte hanteren om zijn beoordeling van de schuld van de verdachte op te gronden.
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en de verdachte die wel uitlegt geeft waarom hij het niet gedaan heeft of niet gedaan kan
hebben. Deze laatsten worden nog verder opgedeeld naargelang de controleerbaarheid van
hun uitleg. Een uitleg is controleerbaar als de juistheid door de politie geverifieerd kan worden,
zoals een alibi (bijvoorbeeld: “ik was op een feest met vrienden”, “ik was in die periode niet in
België) of een uitleg dat de goederen, waarvan vermoed wordt dat afkomstig zijn van de
diefstal in kwestie), van hem zijn of dat hij ze gekregen heeft van een vriend. Een uitleg is
daarentegen niet controleerbaar als de politie de juistheid niet kan nagaan, zoals bijvoorbeeld:
“ik lag toen nog in bed te slapen” of verklaringen zoals “ik zou nooit stelen, want ik heb het
niet nodig”,...
•

Legt de verdachte een incriminerende verklaring af (VtotBelastend), wordt er net zoals eerder
een onderscheid gemaakt tussen een loutere toegeving zonder verdere uitleg (admisssion) en
een meer uitgewerkte bekentenis (confession). Die bekentenissen worden dan verder
onderscheiden op basis van hun graad van “daderkennis”: In de sociaal-wetenschappelijke
literatuur wordt immers algemeen aangenomen dat een “ik heb het gedaan”-verklaring niet
volstaat, maar dat er veel belang moet worden gehecht aan het verhaal van de verdachte (postadmission narrative) en diens overeenstemming met de andere aanwijzingen. Daderkennis is
een toetssteen om uit te maken of de verdachte het misdrijf daadwerkelijk heeft gepleegd:
kent hij informatie die alleen de dader kan weten? Dit is echter niet zonder gevaar, vermits
men op allerlei wijze kennis kan krijgen van deze info, niet in het minst via de politie
(contaminatie). Daarom maakt men een onderscheid tussen zwakke daderkennis – die info
bevat die de politie al kende, zodat het mogelijk is dat de politie de info verschafte aan de
verdachte – en sterke daderkennis – die de politie info verschaft die ze nog niet wisten of die
leidt tot het vinden van nieuwe bewijzen (zeer sterke daderkennis).

•

Beweegredenen, motief: de verdachte verduidelijkt waarom hij het misdrijf pleegde, hij vertelt
hoe het zo ver gekomen is, wat zijn drijfveren waren. Wanneer een verklaring het motief, de
redenen bevat, maakt dit een verklaring geloofwaardiger. (Amerikaanse)
verhoorhandleidingen moedigen aan hierop in te spelen, omdat dit de geloofwaardigheid en
de schijn van vrijwilligheid van de bekentenis zou vergroten.

•

Spijt, berouw: er wordt ook nagegaan of de verdachte blijk geeft van enige schaamte, berouw,
spijt,...Ook de aanwezigheid van spijt, wroeging,… maakt een verklaring volgens Amerikaanse
handleidingen geloofwaardiger en ook hier kan de politie naar toe streven en het zelfs boutweg
suggereren. In deze analyse wordt volgende opdeling gemaakt:
- de verdachte uit geen spijt, zegt niets over schaamte of berouw,...
- de verdachte erkent iets fout te hebben gedaan, maar zegt niets over spijt, schaamte,...
- de verdachte erkent iets fout te hebben gedaan, maar schuift de schuld van zich af (excuses,
'niet mijn fout',...)
- en tenslotte de verdachte die zijn fouten erkent en zich ervoor schaamt of er spijt van heeft
(expliciet in proces-verbaal)

Vervolgens wordt de relatie met de andere bewijselementen bekeken. Eerst wordt in
VerhoudingBewijs gekeken welke andere soorten bewijs er in het dossier voorhanden zijn (voor een
beschrijving van de verschillende soorten, zie boven bij variabele aangaande de confrontatie tijdens
het verhoor). Vervolgens wordt de relatie van de verdachtenverklaringen met elk van deze soorten
bewijs gecodeerd. Er wordt enerzijds gekeken naar de consistentie/tegenstrijdigheid van het bewijs
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(net zoals bij de codering van de consistentie van de verdachtenverklaringen onderling), en anderzijds
wordt er vermeld of dat ander bewijs voor of na de verklaring werd verkregen (a priori of a posteriori)
Ook voor de verklaringen van eventuele mededaders wordt enerzijds de inhoud nagegaan
(MedebeklaagdenInhoud) en anderzijds wordt de relatie ervan met de verklaring van de verdachte
wiens zaak geanalyseerd wordt bekeken, opnieuw in termen van consistentie en chronologie van
verkrijging (MedebeklaagdenVerhouding)
Beoordeling van de actoren in de strafprocedure
Vooraleer we onze blik wenden tot de beoordeling van de rechter(s) van de verklaringen van de
verdachte, wordt eerst onderzocht hoe de andere actoren de verklaring beoordelen
•
eerst wordt de Perceptie van de advocaat van de verdachte bekeken, en dit zowel in eerste
aanleg als in hoger beroep. Er wordt gekeken of de advocaat de verklaring van zijn cliënt betwist en
zich verzet tegen het gebruik ervan in rechte. Naargelang het onderwerp van de betwisting wordt
genoteerd of de advocaat de verklaring inhoudelijk betwist, dan wel of hij zich richt op wijze hoe de
verklaring tot stand is gekomen of op de procedurele tekortkomingen (bijvoorbeeld het gebrek aan
bijstand van een advocaat).
•
vervolgens wordt gekeken of de verdachtenverklaring door het OM, bijvoorbeeld in zijn
rekwisitoor (als dit al bij het dossier is gevoegd...), werd aangehaald om tot de schuld of onschuld van
de verdachte te besluiten.
•
Er wordt ook gekeken naar de perceptie van de onderzoeksrechter, meer bepaald wordt
gekeken of de verklaring in aanmerking wordt genomen bij de beoordeling van het bevel tot
aanhouding (zo kan een bekentenis bijvoorbeeld als een ernstige aanwijzing van schuld worden
gebruikt om het bevel te kunnen rechtvaardigen)

Rechterlijke beoordeling (rechtspraakanalyse)
•

Onderzoeksgerechten: De raadkamer of de Kamer van Inbeschuldigingstelling kunnen tijdens
de regeling der rechtspleging (en de KI in alle andere gevallen waarin ze kennis nemen van de
zaak) onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen uit het dossier zuiveren, zodat de bodemrechter
er geen kennis van krijgt.

•

Onrechtmatig bewijs: bewijs is onrechtmatig verkregen wanneer het is verkregen op een wijze
in strijd met de wet (al dan niet op straffe van nietigheid), met de algemene rechtsbeginselen,
met de rechten van verdediging, de fundamentele rechten en vrijheden en met de loyauteit
van de bewijslevering.

•

Antigoon-criteria: sinds het Antigoon-arrest (2003) is bewijsuitsluiting van onrechtmatig
verkregen bewijs enkel nog aan de orde in 3 gevallen
o
o
o

Schending van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten
Als het verkregen is op een wijze die de betrouwbaarheid van het bewijsmiddel aantast
Als het gebruik van het onrechtmatig verkregen bewijs een eerlijk proces onmogelijk
maakt
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o

In principe mag bewijsuitsluiting niet gebeuren in andere gevallen, maar indien dit toch
gebeurt, wordt dit vermeld onder “andere”

•

Ingetrokken bekentenis: de verdachte legt tijdens het onderzoek een bekentenis af, maar trekt
die later in de procedure nog in. De rechter is niet gebonden door deze intrekking en mag de
initiële bekentenis nog steeds als bewijs in rechte weerhouden

•

Bekentenis als enig bewijs: de rechter stoelt zijn motivering enkel en alleen op de belastende
verklaring van de verdachte

•

Bekentenis ondersteund door andere bewijzen: de bekentenis vormt het hoofdbewijs en de
rechter haalt andere bewijsmiddelen aan om deze verklaring te ondersteunen en te schragen

•

Bekentenis ondersteunt andere bewijzen: de rechter beroept zich op meerdere bewijzen en
stelt duidelijk dat de juistheid van de andere bewijsmiddelen ondersteund wordt door de
bekennende verklaringen van de verdachte

•

Bekentenis als een van de bewijzen: de rechter beroept zich op meerdere bewijzen, maar het
kan niet duidelijk ontleed worden welk middel nu het hoofdbewijs uitmaakt

•

Rechter is overtuigd van de onschuld verdachte: de rechter hecht geloof aan de hypothese
dat de verdachte onschuldig is en spreekt de verdachte vrij wegens onschuldig

•

Redelijke twijfel: de rechter zegt niet overtuigd te zijn van de onschuld, maar stelt dat ook de
schuldhypothese redelijke twijfel kan oproepen, dat er zaken zijn die een dubieus licht op de
zaak doen werpen waardoor men niet in volle redelijkheid overtuigd kan zijn van de schuld

•

Ontlastend bewijs: bewijs dat de ontkenning van de verdachte ondersteunt

•

Vermeende leugenachtigheid: In Nederland mag de kennelijke leugenachtigheid mee als
bewijs gebruikt worden, indien de rechter dit kan vaststellen aan de hand van de andere
bewijsmiddelen. Ook in België worden leugenachtige verklaringen als vermoeden van schuld
gehanteerd (bijv. Parachutemoord). Analyse van hoe de rechter dit beoordeelt en of hij het
gebruikt in rechte
Er wordt tevens ook nagegaan of de omgekeerde redenering als bewijs van onschuld wordt
gebruikt: als de verdachte de feiten ontkent, en deze verklaring vindt steun in de andere
elementen van het dossier; is deze vastgestelde waarachtigheid dan een element dat de
rechter in zijn motivering aanhaalt om de onschuld van de verdachte mede op te stoelen?

•

Zwijgende verdachte: Volgens rechtspraak van het EHRM mag de rechter het zwijgen van een
verdachte mee betrekken in zijn beoordeling van de schuld, wanneer de verdachte verzuimt
een uitleg te geven voor feiten, waarvoor andere aanwijzingen al voldoende vermoedens over
diens betrokkenheid verschaffen en wanneer men in alle redelijkheid kan verwachten dat de
verdachte zijn betrokkenheid uit moet leggen. Dit stilzwijgen mag echter wel enkel ter
ondersteuning van de bewijsbeslissing worden gehanteerd.

•

Tenslotte wordt bekeken of de verklaring van mededaders of medeplichtigen als bewijs in
rechte voor of tegen (à décharge of à charge) de verdachte in kwestie wordt gebruikt.
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•

Finaal wordt de rechterlijke uitspraak nog gecodeerd, opnieuw zowel in eerste aanleg als in
hoger beroep
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De rechterlijke motivering: indien de rechter in zijn motivering uitweidt over de redenen waarom
hij een verklaring al dan niet als bewijs weerhoudt, en waarom hij er al dan niet geloof aan hecht,
dient onderstaand schema ingevuld te worden. De relevante zinsneden van de motivering dienen
te worden geciteerd in het geschikte kadertje
Factoren verklaring
Procedurele kenmerken

Rechterlijke motivering
Audiovisuele opname, vorm van proces-verbaal, aanwezigheid
advocaat, verhoordeskundige, tolk, …

Kenmerken van de
verdachte

Leeftijd, mentale toestand, persoonlijkheidskenmerken, ziekte of
verstandelijke beperking, recidive,…
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Kenmerken van het verhoor

Verhoortechnieken,attitude verhoorder, duur en tijdstip
verhoor,vrijheidsberoving,…

Kenmerken van de inhoud
en het dossier

Inhoud van de verklaring, corroboratie of tegenstrijdigheid
bewijsmiddelen, daderkennis, alibibewijs, leugenachtigheid,…

Andere kenmerken

Andere thema’s die uit de data kunnen worden ontgonnen en die
niet in voorgaande categorieën passen.
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BIJLAGE 4 – CODEERSCHEMA’S OBSERVATIESTUDIE
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OBSERVATIESTUDIE:
HOE VERLOPEN BELGISCHE
POLITIEVERHOREN INZAKE
WONINGDIEFSTALLEN WAARBIJ DE
VERDACHTE BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT
GENOOT?
OBSERVATIESCHEMA 1
Gegevens uit het verhoorblad

Nummer proces-verbaal:

xxxiv

A. Karakteristieken verhoor en actoren
1. Verdachte
1) Geslacht:

o
o

Man
Vrouw

2) Leeftijd: … jaar
3) Nationaliteit (coderen tijdens observaties)

2. Verhoorders
4) aantal verhoorders:

o
o

1
2

5) Geslacht

o
o
o
o
o

Man
Vrouw
Man – man
Man – vrouw
Vrouw- vrouw

6) Politiekorps

o
o
o
o
o

GAOZ
Noorderkempen
Zuiderkempen
Schoten
Grens

3. Advocaat
7) Advocaat aanwezig?

o
o

Tijdens het hele verhoor
Tijdens een gedeelte van het verhoor

8) voorafgaandelijke consultatie

o
o

Neen
o
o

Op beslissing PK/OR
Andere: …

Ja
o

Face to face, zonder afstand van de advocaat
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o
o
o
o
o

Face to face, nadat afstand werd herroepen
Telefonisch overleg, zonder afstand
Telefonisch overleg nadat afstand werd herroepen
Telefonisch contact bij laattijdige advocaat
Telefonisch afstandscontact en afstand erna niet herroepen

Duur? …

o

Onbekend

9) Welke advocaat?

o
o
o

Zelf gekozen
Toegewezen door permanentiedienst
Onbekend

4. Misdrijf
10) Plaats-delict

o
o

Woning
Ander gebouw

11) Gebruik van geweld en/of wapens

o
o

Ja
Nee

12) Braak, inklimming of valse sleutels?

o
o

Ja
Nee

5. Verhoor
13) tijdstip aanvang verhoor: ………………
14) tijdstip einde verhoor:

……………….

15) onderbreking van het verhoor:

o

Ja
Duur? …….

o

Nee

16) Tolk?

o

Ja
o
o

o

Live aanwezig
Telefonisch

Nee
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6. Kenmerken van het proces-verbaal
17) Hoe wordt het proces-verbaal geacteerd?

o
o
o
o

Vraag-en-antwoord
Monoloog met vraag-en-antwoord
Monoloogvorm
Andere: ….

18) Waar worden de opmerkingen van de advocaat genoteerd?

o
o
o

Nvt, geen opmerkingen
Verwerkt in de tekst van het verhoor zelf
Opmerkingen worden onderaan geacteerd

19) Waar worden opmerkingen, verbeteringen,… van de verdachte genoteerd?

o
o
o

Nvt, geen opmerkingen
In de tekst zelf aangebracht
Opmerkingen worden onderaan geacteerd

20) Wordt het proces-verbaal getekend door de verdachte?

o
o

Nee
Ja

21) Wordt het proces-verbaal getekend door de advocaat?

o
o

Nee
Ja

22) Maakt de politie gewag van bijzondere omstandigheden in het proces-verbaal?

o
o
o

Nee
Ja, subjectief
Ja, objectief

Welke? …

23) In welke mate vormt het verhoorblad een goede afspiegeling van het verhoor?
1–2–3–4–5
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OBSERVATIESTUDIE:
HOE VERLOPEN BELGISCHE
POLITIEVERHOREN INZAKE
WONINGDIEFSTALLEN WAARBIJ DE
VERDACHTE BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT
GENOOT?
OBSERVATIESCHEMA 2
Gegevens uit de audiovisuele opname:
Het verloop van het verhoor

Nummer proces-verbaal:
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1. De opstelling
1) Plaats van de advocaat bij aanvang van het verhoor?

o
o
o

Achter de verdachte
Naast de verdachte
Andere plaats: ……….

Schets:

2) Wat is het camerastandpunt bij aanvang van het verhoor?

o
o
o

Op verdachte (en advocaat)
Op verhoorder(s)
Op beiden
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2. Inleiding en eerste contact
3) Stelt de verhoorder zichzelf voor?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
4)

Nee
Nee, met verwijzing naar eerder (voor de opname)
Ja, enkel naam
Ja, enkel functie
Ja, naam en functie
Ja, naam en uitleg over functie
Ja, functie en uitleg over functie
Ja, naam, functie en uitleg over functie
Andere: …

Welke van volgende rechten worden de verdachte meegedeeld door de verhoorders (cfr. art. 47bis
Sv.)? (aanvinken wat er wordt meegedeeld)

o
o
o
o
o

Verdachte kan vragen dat alles wordt genoteerd in de gebruikte bewoordingen
Verdachte kan vragen dat er een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht
Verklaringen kunnen als bewijs in rechte worden gebruikt
Verdachte kan niet verplicht worden zichzelf te beschuldigen
Verdachte heeft de keuze, na bekendmaking van zijn identiteit, om een verklaring af te
leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen (zwijgrecht)

5) Wanneer worden die rechten de verdachte ter kennis gebracht?

o
o
o
o
o
6)

Niet
Niet, met verwijzing naar eerder (voor de opname)
Bij aanvang van het verhoor
Tijdens de inleidende fase, vooraleer er vragen over de feiten worden gesteld
Nadat er vragen over de feiten worden gesteld

Hoe wordt dit hem meegedeeld?

o
o
o
o

Letterlijke bewoordingen
In eigen woorden
Letterlijk én in eigen woorden
Andere: ……………

7) Wordt de verdachte meegedeeld dat hij recht heeft een gratis kopie van de tekst van zijn verhoor te
krijgen? (art. 28quinquies §2 Sv.)

o
o

Ja
nee

xl

8) Wordt de verdachte een schriftelijke verklaring van zijn rechten gegeven?

o
o
o
9)

Nee
Nee, met verwijzing naar eerdere overhandiging
Ja

Wordt er nagegaan of de verdachte de rechten heeft begrepen?

o
o
o
o
o

Nee
Ja, de verdachte wordt gevraagd of hij het heeft begrepen
Ja, de verdachte wordt gevraagd het uit te leggen in eigen woorden
Ja, wordt gevraagd aan verdachte en advocaat
Andere: ……………………………………………………………………………………

10) Worden de rechten/mededelingen verder uitgelegd?

o
o
o
o
o

Nee
Nee, met verwijzing naar eerder
Ja, op eigen initiatief politie
Ja, wanneer verdachte aangeeft het niet te begrijpen
Ja, wanneer de advocaat aangeeft dat de verdachte het niet kan begrijpen

11) Geeft de verhoorder een beknopte mededeling van de feiten?

o
o
o
o

Nee (niet op AV)
Nee, met verwijzing naar eerder
Ja, bij aanvang van het verhoor
Ja, later tijdens het verhoor

12) Indien ja, Hoe verwoordt de verhoorder die beknopte mededeling?

o
o
o
o
o
o
o
o

Juridische omschrijving zonder specificatie van tijd en plaats
Juridische omschrijving met specificatie van tijd en plaats
Juridische omschrijving met specificatie van tijd
Juridische omschrijving met specificatie van plaats
feitelijke omschrijving zonder specificatie van tijd en plaats
feitelijke omschrijving met specificatie van tijd en plaats
Feitelijke omschrijving met specificatie van tijd
Feitelijke omschrijving met specificatie van plaats

13) Indien ja, Heeft die mededeling betrekking op één feit of op een reeks van feiten?

o
o

Een bepaald feit
Een reeks van feiten

14) Geeft de verhoorder uitleg over het doel van het verhoor?

o
o

Nee
Ja
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15) Geeft de verhoorder uitleg over het verloop van het verhoor?

o
o

Nee
Ja

16) Vermeldt de verhoorder de audiovisuele registratie van het verhoor?

o
o

Nee
Ja

17) Geeft de verhoorder uitleg over de rol van de advocaat?

o
o

Nee
Ja

18) Knoopt de verhoorder een informeel gesprek over koetjes en kalfjes aan met de verdachte?

o
o

Nee
Ja

19) Stelt de verhoorder vragen over de persoon en het leven van de verdachte?

o
o

Nee
Ja

20) Komt de advocaat tussen tijdens de inleidende fase van het verhoor? (meerdere
antwoorden mogelijk)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nee
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: schending zwijgrecht
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: ongeoorloofde druk
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: kennisgeving rechten
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: regelmatigheid verhoor
Ja, adviseert de verdachte te zwijgen
Ja, adviseert de verdachte te spreken
Ja, vraagt een bijkomend overleg
Ja, andere: …
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3. Vrij verhaal
21) Wordt de verdachte uitgenodigd vrijelijk zijn versie van de feiten te geven?

o
o

Nee
Ja

22) Hoe wordt hij hiertoe uitgenodigd?

o
o
o
o
o

Peilen naar kennis over de specifieke feiten (“wat weet u over de diefstal?”)
Peilen naar kennis in het algemeen (“wat weet u over gisteren?”)
Vragen naar tijdsverbruik (“waar was u op…?”)
Confronteren met verdenking/feiten waarvoor hij wordt verdacht
Andere: ………………………

23) Is er daadwerkelijk een vrij verhaal?

o
o
o

Nee
Ja, met onderbrekingen door de verhoorder
Ja, zonder onderbrekingen door de verhoorder

24) Hoe uitgebreid is het vrij verhaal?
1–2–3–4–5
25) Onderbreekt de advocaat het vrij verhaal van de verdachte?

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nee
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: schending zwijgrecht
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: ongeoorloofde druk
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: kennisgeving rechten
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: regelmatigheid verhoor
Ja, adviseert de verdachte te zwijgen
Ja, adviseert de verdachte te spreken
Ja, vraagt een bijkomend overleg
Ja, andere: …

26) Hoe reageert de verdachte op deze tussenkomst van de advocaat?

o
o
o

Niet, gaat door met zijn vrij verhaal
Past zijn verhaal (onderwerp,…) aan, maar blijft vertellen
Stopt zijn vrij verhaal

27) Hoe reageert de verhoorder op deze tussenkomst van de advocaat?

o
o
o
o

Maakt geen opmerkingen
Laat advocaat uitpraten, maar maakt achteraf een opmerking
Blokkeert de tussenkomst van de advocaat
Andere: …..
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4. Doorvragen en confronteren
28) Wordt er doorgevraagd?

o
o

Nee
Ja

29) Wordt het vrij verhaal van de verdachte verder uitgediept?

o
o
o

Nee
Ja, op suggestieve wijze
Ja, op niet-suggestieve wijze

30) Wijzigt de verdachte zijn verhaal n.a.v. het doorvragen door de verhoorder?
1–2–3–4–5
31) Wijzigt de verdachte zijn processtrategie n.a.v. het doorvragen door de verhoorder?
1–2–3–4–5
32) Vraagt de verdachte een bijkomend overleg n.a.v. het doorvragen door de verhoorder?

o
o

Nee
Ja

33) Komt de advocaat tussen tijdens het doorvragen? (meerdere antwoorden mogelijk)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nee
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: schending zwijgrecht
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: ongeoorloofde druk
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: kennisgeving rechten
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: regelmatigheid verhoor
Ja, adviseert de verdachte te zwijgen
Ja, adviseert de verdachte te spreken
Ja, vraagt een bijkomend overleg
Ja, andere: …

34) Hoe reageert de verdachte op deze tussenkomst van de advocaat?

o
o
o

Niet, gaat door met zijn verhaal
Past zijn verhaal (onderwerp,…) aan, maar blijft vertellen
Stopt zijn vrij verhaal

35) Hoe reageert de verhoorder op deze tussenkomst van de advocaat?

o
o
o
o

Maakt geen opmerkingen
Laat advocaat uitpraten, maar maakt achteraf een opmerking
Blokkeert tussenkomst van de advocaat
Andere: …..
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36) Wordt de verdachte geconfronteerd met andere bewijsmiddelen tijdens het verhoor?

o
o

Nee
Ja

37) Zo ja, met wat? (meerdere antwoorden mogelijk. Duidt dan aan in welke volgorde)

o
o
o
o
o
o
o
o

Verklaringen getuigen
Verklaringen slachtoffers
Verklaringen medeverdachten
Forensisch bewijs
Audiovisueel bewijs
Documenten
Materieel bewijs
Andere: ……………….

38) Wordt de verdachte geconfronteerd met tegenstrijdigheden in zijn verklaring tijdens het verhoor?

o
o

Nee
Ja

39) Hoe gebeurt de confrontatie?

o
o
o

Niet
beschuldigend (aanvallend, met vraag om reactie)
neutraal

40) Wijzigt de verdachte zijn verhaal n.a.v. het doorvragen door de verhoorder?
1–2–3–4–5
41) Wijzigt de verdachte zijn processtrategie n.a.v. het doorvragen door de verhoorder?
1–2–3–4–5
42) Vraagt de verdachte een bijkomend overleg n.a.v. het doorvragen door de verhoorder?

o
o

Nee
Ja

43) Komt de advocaat tussen naar aanleiding van de confrontaties?

o
o
o
o
o
o
o
o

Nee
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: schending zwijgrecht
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: ongeoorloofde druk
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: kennisgeving rechten
Ja, maakt een opmerking tegen de politie: regelmatigheid verhoor
Ja, adviseert de verdachte te zwijgen
Ja, adviseert de verdachte te spreken
Ja, vraagt een bijkomend overleg
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o

Ja, andere: …

44) Hoe reageert de verdachte op deze tussenkomst van de advocaat?

o
o
o

Niet, gaat door met zijn verhaal
Past zijn verhaal (onderwerp,…) aan, maar blijft vertellen
Stopt zijn vrij verhaal

45) Hoe reageert de verhoorder op deze tussenkomst van de advocaat?

o
o
o
o

Maakt geen opmerkingen
Laat advocaat uitpraten, maar maakt achteraf een opmerking
Blokkeert tussenkomst van de advocaat
Andere: …..
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5. Afsluiting van het verhoor
46) Hoe krijgt de verdachte kennis van de inhoud van het verhoorblad?

o
o
o

Niet
De verhoorder leest het voor
De verdachten mag het nalezen

47) Mag de advocaat het verhoorblad nalezen?

o
o

Nee
Ja

48) Biedt de verhoorder de mogelijkheid ter aanpassing van de verklaring?

o
o
o
o

Nee
Ja, aan de verdachte
Ja, aan de advocaat
Ja, aan beiden

49) Zo ja, worden er aanpassingen of opmerkingen gemaakt?

o
o
o
o

Nee
Ja, door de verdachte
Ja, door de advocaat
Ja, door beiden

50) Geeft de verhoorder uitleg over het verdere verloop van het onderzoek?

o
o

Nee
Ja
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6. Het verhoor in het algemeen bekeken
A. Algemene karakteristieken
51) verhoord over een enkel feit of over meerdere feiten?

o
o
o

Verhoord over 1 feit
Verhoord over meerdere feiten van dezelfde soort
Verhoord over meerdere feiten van verschillende soorten

52) Rolverdeling van de verhoorders?

o
o
o

Verhoorder A verhoort alleen
Verhoorder A leidt het verhoor, verhoorder B stelt enkel nu en dan enkele vragen
Verhoorder A en verhoorder B nemen beiden actief deel aan het verhoor

53) Welke verhoorder zorgt voor de redactie van het verhoor?

o
o
o
o

Verhoorder A
Verhoorder B
Verhoorder A en verhoorder B
Geen van beiden

54) Verplaats de advocaat zich (functioneel) tijdens het verhoor?

o
o

Nee
Ja
Leg uit: ……

55) Indien er een onderbreking in het verhoor was, wie nam dan het initiatief voor de onderbreking?

o
o
o

De verhoorder(s)
De advocaat
De verdachte

56) Indien verdachte of advocaat, verzoek toegestaan?

o
o

Ja
Nee
Reden? ……………………………………………..

57) Reden van de onderbreking?

o
o
o
o
o

Pauze (rusten, eten, plassen,…)
Overleg met advocaat n.a.v. nieuwe feiten die tijdens verhoor aan bod komen
Overleg met advocaat op verzoek van advocaat of verdachte
Contactname parket/OR waarom? …….
Andere: ……
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58) Blijft de AV-opname verder lopen tijdens de onderbreking?

o
o

Ja
Nee

59) Wordt er na de onderbreking vermeld wat er tijdens de onderbreking is gebeurd?

o
o

Ja
Nee

60) Verandert de camera van standpunt tijdens het verhoor?

o
o

Nee
Ja

61) Wordt er ingezoomd tijdens het verhoor?

o
o

Nee
Ja

62) Wanneer wordt het verhoorblad geacteerd?

o
o

Tijdens het verhoor uitgetypt
Na het verhoor

xlix

B. De werkrelatie in het verhoor
63) In welke mate is er tijdens het verhoor sprake van een goede werkrelatie?
1–2–3–4–5
64) In welke mate stelt de verhoorder zich empathisch op jegens de verdachte?
1–2–3–4–5
65) In welke mate is er sprake van een humane, dan wel een dominante verhoorstijl?
1–2–3–4–5
66) In welke mater is er duidelijkheid over de procedure, het verloop van het verhoor?
1–2–3–4–5
67) In welke mater is er duidelijkheid over de doelstellingen van het verhoor?
1–2–3–4–5

l

C. Globale beoordelingen
68) In welke mate wordt het stramien en de structuur van de basisverhoortechniek gevolgd in dit
verhoor?
1–2–3–4–5
69) Wat is de finale verklaring van de verdachte op het einde van het verhoor?

o
o
o
o
o
o
o

Volledig beroep op het zwijgrecht
Antwoordt op persoonsgerichte vragen, zwijgt op vragen over de feiten
Totale ontkenning van alle feiten
Gedeeltelijke admission
Gedeeltelijke bekentenis
Volledige admission
Volledige bekentenis

70) In welke mate maakte de verdachte een shift in zijn processtrategie tijdens het verhoor?
1–2–3–4–5
71) In welke mate stelde de advocaat zich actief op tijdens het verhoor?
1–2–3–4–5
72) Beëindigt de politie het verhoor omdat het optreden van de advocaat een efficiënt verhoor
onmogelijk maakt?

o
o
o
o

Nee
Ja, verhoor eindigt effectief
Ja, verhoor eindigt maar verdachte geeft nog elementen à décharge aan
Ja, maar de verdachte doet afstand van zijn recht op bijstand zodat het verhoor kon worden
verder gezet

Reden volgens politie: …

73) Deden er zich nog andere incidenten voor tijdens het verhoor?

o
o

Nee
Ja, Beschrijf…
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Opmerkingen:

lii

OBSERVATIESTUDIE:
HOE VERLOPEN BELGISCHE
POLITIEVERHOREN INZAKE
WONINGDIEFSTALLEN WAARBIJ DE
VERDACHTE BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT
GENOOT?
OBSERVATIESCHEMA 3
Gegevens uit de audiovisuele opname:
Verhoortechnieken

Nummer proces-verbaal:
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1) Wordt er bewijs ingebracht door de verhoorders?

o
o
o

Nee, geen bewijs ingebracht
Bij het begin van het verhoor, voor enige verklaring van de verdachte
Nadat de verdachte zijn verhaal heeft gedaan

2) Hoe wordt het bewijs ingebracht door de verhoorders?

o
o
o

Het bewijs wordt in zijn geheel op één bepaald moment ingebracht
Het bewijs wordt stuk voor stuk, gradueel ingebracht
Andere: …

3) Maken de verhoorders gebruik van volgende verhoortechnieken? (meerdere antwoorden
mogelijk)

o
o
o
o

Minimaliseren van het misdrijf

o
o
o
o
o

Uiten van beschuldigingen

o
o
o

Fysiek geweld

Maximaliseren van de ernst van de situatie
Minimaliseren van de (strafrechtelijke) gevolgen van een bekentenis
Maximaliseren van de negatieve (strafrechtelijke) gevolgen van zwijgen of
ontkennen
Inspelen op het geweten van de verdachte
Gedragsobservatievragen (BOQ)
Bait questions
Proberen het vertrouwen van de verdachte in zijn eigen geheugen of verklaring
te ondermijnen
Dreigen met fysiek geweld
Moreel geweld

4) Komt de advocaat tussen in het verhoor naar aanleiding van volgende
verhoortechnieken?

o
o
o
o
o
o
o
o

Minimaliseren van het misdrijf
Maximaliseren van de ernst van de situatie
Minimaliseren van de (strafrechtelijke) gevolgen van een bekentenis
Maximaliseren van de (strafrechtelijke) gevolgen van zwijgen of ontkennen
Uiten van beschuldigingen
Inspelen op het geweten
Gedragsobservatievragen (BOQ)
Bait questions
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o

Proberen het vertrouwen van de verdachte in zijn eigen geheugen of verklaring
te ondermijnen

o
o
o

Fysiek geweld
Dreigen met fysiek geweld
Moreel geweld

5) Hoe komt de advocaat tussen naar aanleiding van deze verhoortechnieken?

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Niet
maakt een opmerking tegen de politie: schending zwijgrecht
maakt een opmerking tegen de politie: ongeoorloofde druk
maakt een opmerking tegen de politie: kennisgeving rechten
maakt een opmerking tegen de politie: regelmatigheid verhoor
adviseert de verdachte te zwijgen
adviseert de verdachte te spreken
vraagt een bijkomend overleg
andere: …

6) Hoe reageert de verdachte op deze tussenkomst(en) van de advocaat?

o
o
o

Niet, gaat door met zijn verhaal
Past zijn verhaal (onderwerp,…) aan, maar blijft vertellen
Stopt zijn vrij verhaal

7) Hoe reageert de verhoorder op deze tussenkomst(en) van de advocaat?

o
o
o
o

Maakt geen opmerkingen
Laat advocaat uitpraten, maar maakt achteraf een opmerking
Blokkeert tussenkomst van de advocaat
Andere: …..
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Opmerkingen:
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BIJLAGE 5 – CODEBOEK OBSERVATIESTUDIE

lvii

BIJLAGE 6 – LEIDRAAD INTERVIEWS EN VIGNET
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LEIDRAAD SEMI-GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS
•

Inleiding: onderzoek naar de bewijswaarde van verdachtenverklaringen

Ik ben Pieter Tersago, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten. Dit interview
vindt plaats in het kader van mijn doctoraatsonderzoek naar “de bewijswaarde van
verdachtenverklaringen in strafzaken”. Doel is om in kaart te brengen hoe verdachtenverklaringen
worden door strafrechters in de beslissing worden meegenomen. Het slagen van dit onderzoek staat
of valt mede met uw medewerking dus graag nog even mijn oprechte dank om mee te werken aan dit
interview. Indien u hier toestemming voor geeft, zou ik dit gesprek willen opnemen. Deze opname
wordt enkel gebruikt om de latere verwerking te vergemakkelijken zodat ik niet voortdurend hoef te
noteren en het interview vlot kan verlopen. De opname zalveilig worden bewaard en na afloop van het
onderzoek worden verwijderd.

Het interview bestaat uit twee delen: eerst zal ik U enkele algemene vragen stellen over de wijze
waarop beslissingen in strafzaken tot stand komen. Ik zou U willen vragen zo ruim mogelijk te
beantwoorden. Alles wat u denkt en wat volgens u met de vraag te maken heeft, kan u aanhalen. Het
is immers de bedoeling te onderzoeken hoe u bewijs – en meer specifiek verdachtenverklaringen –
meeneemt in strafzaken. . Het empirisch gedeelte van mijn onderzoek heeft betrekking op de
woninginbraken. Heeft u al dergelijke zaken als magistraat behandeld?
−

ja: Dan zou ik u willen vragen dit in het achterhoofd te houden bij het beantwoorden van de
vragen

−

nee: Welk soort zaken behandeld u dan gewoonlijk? Welk soort zaken zal u in het achterhoofd
houden bij het beantwoorden van de vragen?

De vragen zijn in eerste instantie heel open. Eventueel zal ik doorvragen over bepaalde topics en
eventueel polsen naar concrete voorbeelden. Het kan ook zijn dat ik bepaalde onderwerpen even opzij
zet om er later in het interview op terug te komen. Dit om een beetje de structuur te kunnen houden
zodat ik zeker geen zaken vergeet. In het tweede deel van het interview zal ik u een casus voorleggen,
die weliswaar fictief is maar wel gebaseerd op reële zaken. Ik zou u willen vragen deze verklaring te
bekijken zoals u dat in werkelijkheid ook zou doen en hierbij luidop te redeneren, zodat uw redenering
kan worden opgenomen in de analyse.

Alle informatie uit dit interview zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en uw anonimiteit is
gewaarborgd. Dit interview zal dus nooit in haar totaliteit worden opgenomen, maar er kan
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bijvoorbeeld wel gebruik gemaakt worden van citaten.

Vooraleer we het interview aanvatten, zou ik u eerst nog willen vragen deze korte vragenlijst in te
vullen. Het gaat om enkele algemene gegevens die zullen dienen om een beschrijving te geven van de
bevraagde respondenten. Ook dit is anoniem.

--> Vragenlijst afgeven en laten invullen
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•

Algemene vragen over het beoordelingsproces

De algemene, open vragen moeten steeds worden gesteld aan de respondent. De niet vet gedrukte vragen dienen
als topics die verder moeten worden uitgediept als de respondent hier niets over zegt. Het is voor de latere analyse
van belang goed te onderscheiden wat de respondent zelf aanhaalde en wat hij zei naar aanleiding van de
gestelde vragen. De interviewer moet er dan ook voor oppassen te vroeg vragen te stellen zonder dat de
respondent de kans kreeg zelf op dit topic in te gaan (“nog iets aan toe te voegen?”; “U haalt x,y,z aan. Zijn er nog
andere elementen waar u aan denkt?; ...).

1. Het beslissingsproces in het algemeen
Vooraleer we ons concentreren op de verdachtenverklaring zelf, zal ik u eerst enkele vragen stellen
over het beslissingsproces in zaken van woninginbraken (of algemeen strafzaken wanneer dat niet
het geval is).
Wanneer u een woninginbraak (of ‘strafzaak’)bestudeert, hoe komt u dan tot een beslissing?
•

Werkwijze?
◦

Waar mee starten? En dan? (top down vs bottom up)

◦ Eigen verhaal? (holistisch vs stuk voor stuk?)
◦ Afwegen voor en tegen?
•

In welke mate baseert u zich op het strafdossier, dan wel op het onderzoek ter
terechtzitting wanneer u zich beraadt over de schuldvraag?
◦ Dossier volledig doorgelezen voor proces?
◦ Onderzoekshandelingen ter terechtzitting? Welke?

•

Wanneer is er volgens u sprake van “redelijke twijfel”?

•

Volgens artikel 323 Sv. luidt de bewijsbeslissingsvraag: “Is de beschuldigde schuldig aan...?”
In welke mate moet de strafrechter zich ook buigen over de vraag of de verdachte
onschuldig is? (verificatie én falsificatie?)

Hoe beoordeelt u het bewijs in een strafzaak? Hoe gaat u concreet te werk?
•

Wat verstaat u onder de “bewijswaarde” van een bewijsmiddel?

•

In welke mate zijn de rechtmatigheid en de bewijswaarde van een bewijsmiddel te
onderscheiden vraagstukken voor de strafrechter?

2. Het beslissingsproces over de verdachtenverklaring
U heeft me net verteld hoe u het bewijs in strafzaken beoordeelt. In de meeste strafdossiers zit er wel
een of soms zelfs meerdere verdachtenverklaringen van de verdachte. Ik ga u nu enkele vragen
stellen over de wijze waarop u deze verklaringen beoordeelt. De focus ligt hierbij op de in het
vooronderzoek afgelegde verklaringen. In eerste instantie zal ik u vragen stellen over een
verdachtenverklaring in het algemeen , ongeacht de uitkomst van de verklaring. Nadien zal ik vragen
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stellen over meer specifieke verklaringen zoals een bekentenis, een ontkenning en een zwijgende
verdachte.
Heeft u vooral te maken met strafdossiers waarin er maar één verdachtenverklaring zit of dossiers
waarin de verdachte meerdere keren wordt verhoord?
Laten we er van uit gaan dat er maar één verdachtenverklaring in het dossier zit. Hoe beoordeelt u
dit dan als bewijsmiddel?
Onderhavige topics kunnen aan bod komen in het antwoord van de respondent. Wanneer hij er niets
over zegt, niet zelf concrete topics aanhalen maar per cluster vragen of er daar elementen van belang
zijn, bijv.: “U haalt x,y,z aan. Dit zijn allemaal kenmerken van het verhoor of de verhoorder… Zijn er ook
andere knermken dan deze waar u aan denkt? Pas dan: Zijn er ook kenmerken van de verdachte van
belang in uw beoordeling?”; Totnogtoe hebben we gekeken naar de verklaring zelf, maar deze bevindt
zich natuurlijk in een dossier met eventueel nog andere bewijzen.“In welke mate speelt de verhouding
van de verklaring tot de andere bewijsmiddelen een rol?”
Wanneer een topic wel wordt aangehaald: verder uitdiepen: waarom? Hoezo? Al ervaring mee gehad?
Kan u daar een voorbeeld van geven? Wat betekent dit voor de bewijswaarde van de verklaring? Hoe
moet hiermee omgegaan worden (in de beoordeling van de rechtmatigheid van de verklaring)?
•

INTERN: kenmerken verhoor
•

Wat verstaat u onder “ ongeoorloofde druk”?

•

In welke mate bekijkt u of de procedurele voorschriften van artikel 47bis Sv. (verplichte
mededelingen, voorschriften voor de registratie,…) zijn voldaan? Hoe?

•

In welke mate speelt de duur van het verhoor een rol in uw beoordeling?

•
•

•

Wanneer te lang?

•

Maximumduur?

In welke mate speelt het tijdstip van het verhoor een rol in uw beoordeling?

INTERN: kenmerken verdachte
•

Wat verstaat u onder een “kwetsbare verdachte?”

•

Zouden er volgens u extra waarborgen moeten worden voorzien voor kwetsbare
verdachten tijdens het verhoor?

INTERN: kenmerken verklaring
•

•

•

Hoe gaat u om met tegenstrijdigheden binnen eenzelfde verklaring?

EXTERN: verhouding tot ander bewijs
•

Hoe gaat u om met tegenstrijdigheden tussen de verklaring en de andere
bewijsmiddelen?
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•

Ik leg u een lijstje voor met een aantal bewijsmiddelen. Zou u deze - algemeen en
abstract bekeken – kunnen rangschikken naargelang hun bewijswaarde? (bijlage)

Zojuist hebben we gekeken naar één verklaring in het dosser van dezelfde verdachte. Soms zitten er
echter ook meerdere verklaringen van een verdachte in het dossier. Hoe verandert dit uw
beoordeling?
⚫ Zijn alle verdachtenverklaringen in het dossier even belangrijk?
⚫ Hoe gaat u om met tegenstrijdigheden tussen de verschillende verklaringen?
⚫ In welke mate heeft de consistentie van een verdachtenverklaring een impact op
uw beoordeling?
Sinds 1 januari 2012 heeft elke gearresteerde verdachte recht op bijstand van een advocaat tijdens
het politieverhoor. Wat betekent dit voor de bewijsbeoordeling?
o

Heeft de bijstand van de advocaat een impact op de positie van de verdachte
tijdens het verhoor?

o

Heeft een verdachtenverklaring een grotere bewijswaarde wanneer er een
advocaat aanwezig was?
▪

Hoe bekijkt u diens opmerkingen?

▪

Welke betekenis moet er worden gehecht aan het feit dat de advocaat geen
opmerkingen maakte tijdens het verhoor?

o

Heeft de Salduz-wet volgens u een impact op de verklaringsbereidheid van de
verdachte?

o

Heeft de Salduz-wet volgens u een impact op het aantal zaken dat effectief wordt
vervolgd?

We hebben het nu over verdachtenverklaringen in het algemeen gehad. In de volgende vragen ga
ik u specifiek vragen stellen over een beketenis. Maar de ene bekentenis is natuurlijk de andere niet.
voorleggen. Als we bekentenissen op een continuum zouden plaatsen van minst sterke tot sterkste
bekentenissen, wat is dan volgens u de sterkste bekentenis?
(als vraag niet meteen duidelijk is: Welke eigenschappen heeft deze bekentenis dan?)
−

INTERN: inhoud van de verklaring
o

In welke mate is een enkele schuldtoegeving (“ik heb het gedaan”) bewijs van
schuld?

o

In welke mate heeft de consistentie van de bekentenis doorheen het onderzoek een
impact op uw beoordeling?

o

Is er een verschil tussen een bekentenis die in het eerste verhoor wordt gedaan en
een bekentenis die in een later verhoor in de loop van het onderzoek, na eerdere
ontkenningen, wordt gemaakt?
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−

o

Is er een verschil in de beoordeling van een volledige bekentenis en de verklaring
van de verdachte die maar een gedeelte van de feiten toegeeft?

o

Wat is de bewijswaarde van een ingetrokken bekentenis?

o

Hoe beoordeelt u de geloofwaardigheid van een bekentenis?
▪ Denkt u dat ook onschuldige verdachten bekentenissen afleggen?
▪ Bent u dergelijke situatie al eens tegengekomen in uw ervaring?
▪ Hoe maakt u het onderscheid tussen valse en waarachtige bekentenissen?

EXTERN: verhouding tot andere bewijsmiddelen
o

Is een enkele bekentenis , zonder andere bewijsmiddelen, voldoende om de
verdachte schuldig te verklaren?

o

Wat is de bewijswaarde van een bekentenis die niet strookt met de andere
bewijsmiddelen?

o

Heeft de chronologie van de verkrijging van de bekentenis t.o.v. de andere
bewijsmiddelen een invloed op uw beoordeling? (cfr zwakke vs sterke daderkennis)

Het gebeurt natuurlijk ook dat de verdachte ontkent iets met de feiten te maken te hebben. Hoe
beoordeelt u de ontkenningen van deze verdachten?
−

INTERN PERSPECTIEF
⚫ In welke mate heeft de aanwezigheid van excuses, alibi's,... een impact op uw
beoordeling?
⚫ In welke mate heeft de consistentie van de verklaring een impact op uw
beoordeling?
⚫ En tegenstrijdigheden in de verdachtenverklaring?
⚫ Hoe beoordeelt u de geloofwaardigheid van een ontkenning?
−

Leugendetectie: hoe? Voorbeelden?

⚫ Kan de leugenachtigheid van de verdachte als bewijs van schuld worden gebruikt?
Voorwaarden? Voorbeelden?
−

EXTERN PERSPECTIEF
⚫ Hoe beoordeelt u een ontkenning die niet strookt met de andere bewijsmiddelen?
⚫ In hoeverre moet de verdachte zelf zorgen voor (bewijs)ondersteuning van zijn
ontkenning?
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De verdachte kan ook gebruik maken van zijn zwijgrecht . Wat verstaat u onder een “zwijgende
verdachte”? In welke mate weegt dit door in uw bewijsbeslissing?
•

Kan het zwijgen van de verdachte worden gebruikt bij de bewijsbeslissing?

•

Voorwaarden?

•

Is er een verschil tussen de weigering een verklaring tout court af te leggen of de
weigering te antwoorden op bepaalde vragen?

•

Kunnen er ook andere redenen voor het zwijgen zijn?

Ik heb u in het begin van het interview gevraagd om bij het beantwoorden van de vragen zo veel
mogelijk te denken aan zaken van woninginbraken/(...). Verschilt uw redenering wanneer u andere
soorten misdrijven behandeld?

•

Vignet

Ik leg u nu een korte, fictieve casus voor. Ik zou u willen vragen luidop te redeneren over de wijze
waarop u de verdachtenverklaring zou beoordelen en alle elementen die u in uw beoordeling betrekt
te vermelden en te motiveren waarom. Het is de bedoeling dat u hierover reflecteert zoals u in
werkelijkheid ook zou doen, zodat uw volledige redenering kan worden beschreven.
Eerst de respondent het woord geven zonder hem te onderbreken. Dan vragen of hij nog iets toe te
voegen heeft. DAN
−
−

Op een schaal van 1 tot 10, hoe accuraat acht u deze bekentenis?

−

Op een schaal van 1 tot 10, hoe zeker bent u van de schuld van de verdachte?

−

Op een schaal van 1 tot 10, hoe zeker bent u van de onschuld van de verdachte?

−

Op een schaal van 1 tot 10, hoe rechtmatig acht u deze bekentenis verkregen?
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•

Afsluiting van het interview

In de loop van dit gesprek zijn er heel wat topics aan bod gekomen met betrekking tot de vraag hoe de
strafrechter verdachtenverklaringen beoordeelt. Zijn er volgens u, in het licht van deze centrale
onderzoeksvraag, bepaalde onderwerpen die van belang zijn voor deze bewijsbeoordeling die in dit
interview niet aan bod kwamen?

Dan wil ik u tot slot nogmaals hartelijk bedanken voor uw tijd en uw waardevolle medewerking aan dit
doctoraatsonderzoek. Ik wil u dan ook graag deze kleine attentie aanbieden.

Ik wil nog eens beklemtonen dat alles vertrouwelijk zal worden behandeld en dat enkel de
eindrapportage publiek zal worden gemaakt. Indien u dit wenst, hou ik u graag op de hoogte van de
verdere afhandeling van dit onderzoek en de publieke verdediging die in de - hopelijk nabije –
toekomst zal plaatsvinden. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kan u mij steeds telefonisch of
per e-mail bereiken.

Bedankt!
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DE BEWIJSWAARDE VAN VERDACHTENVERKLARINGEN
INTERVIEWS MET MAGISTRATEN
VRAGENLIJST

1. Geslacht: M / V
2. Leeftijd: ………….......... jaar
3. Hoe veel jaar bent u al zetelend magistraat? …………........... jaar
4. Hoe veel jaar bent u al zetelend magistraat in strafzaken? ...……………..jaar
5. Heeft u ook ervaring in een andere hoedanigheid in de strafprocedure (advocaat, OM,…)?
Neen
Ja. Welke? ………………………………………………………………………………………………………
6. Met welke soorten misdrijven heeft u in uw dagelijkse praktijk vooral te maken?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
7. Heeft u een opleiding gevolgd inzake het (verdachten)verhoor gevolgd?
7.1 Neen
7.2 Ja. Welke? ………………………………………………………………………………………………………
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DE BEWIJSWAARDE VAN VERDACHTENVERKLARINGEN
INTERVIEWS MET MAGISTRATEN
HIËRARCHIE DER BEWIJSMIDDELEN
Rangschik de volgende bewijsmiddelen naargelang hun bewijswaarde, waarbij 1 staat voor het
bewijsmiddel met de grootste invloed op uw bewijsbeslissing en 10 voor het bewijsmiddel dat u het
minste invloed toedicht. De focus ligt hier opnieuw bij woninginbraken.
1. Bekentenis van de verdachte
2. Ooggetuige die een verdachte zag inbreken
3. Politie betrapt de verdachte op de plaats delict
4. Beschuldiging door mededader
5. DNA-bewijs op plaats delict
6. Vingersporen op plaats-delict
7. Politie treft de verdachte aan in de buurt van de plaats delict
8. Buit gevonden bij huiszoeking
9. Gelokaliseerd onder zendmast plaats delict op het moment van de feiten
zonder uitleg van de verdachte
10. Verdachte heeft de gelegenheid, de knowhow en een motief voor het
misdrijf
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Vignet: beknopt relaas van de feiten
Op 28 februari 2014, tijdens een koude vrijdagavond, rijdt een politiepatrouille door de
Mussenhoevelaan in Boechout nadat een buurtbewoner verdachte geluiden aan de
achterkant van zijn huis had gehoord. Wanneer ze twee mannen passeren, zetten deze het
plotsklaps op een lopen. De patrouille zet de achtervolging in en weet een van de twee
mannen al snel te vatten, de andere weet te ontkomen. Het blijkt om een jonge Roemeen te
gaan, die zich erg weerspanning opstelt tegenover de politie. Hij heeft donkere kledij en zwarte
handschoenen aan en in zijn broekzak vindt de politie een bivakmuts. Na deze fouille wordt
hij meegenomen naar het politiekantoor.
Ondertussen wordt de buurtbewoner die de politie had gebeld, verhoord. Hij vertelt dat hij rond 22u
thuiskwam van de voetbaltraining en lawaai hoorde aan zijn achterdeur. Toen hij het rolluik van het
raam optrok, zag hij twee mannen over de haag springen en wegvluchten. Hij weet met zekerheid te
vertellen dat het twee mannen waren maar omdat het donker was en alles zo snel gebeurde, kon hij
geen persoonsbeschrijving geven. De politie controleert de achterdeur en stelt vast dat er inderdaad
sprake was van braaksporen aan het slot, duidelijk met de bedoeling dit te forceren om de deur te
openen. In de tuin worden ook schoenafdrukken gevonden.
Verder buurtonderzoek levert weinig informatie op. Nergens is men de op de hoogte van de poging tot
inbraak. Niemand heeft ook zelf inbraak(pogingen) aan de eigen woning gemeld. Een bewoner weet
wel te vertellen dat hij in de voortuin van het huis van de inbraak twee mannen had gezien. Hij
beschrijft ze als twee jonge, normaal gebouwde mannen. Hoewel ze beiden een kap over hun hoofd
hadden, zijn ze volgens de man wel van buitenlandse origine. Later meent hij ten burele de man die
door de politie is gearresteerd, te herkennen als een van de mannen die in de tuin rondliepen, al is hij
er niet zeker van. Een van de politieambtenaren heeft gezien dat een van de twee een voorwerp had
weggesmeten in de struiken naast een wandelpadje. Tussen een hoop huishoudelijk afval vindt hij in
de struiken inderdaad een rode schroevendraaier.
De jonge Roemeen wordt dan door de politie op het politiekantoor verhoord. Na kennisgeving van de
rechten van verdediging doet hij geen afstand van zijn recht op bijstand van een advocaat. De politie
contacteert daarop de permanentiedienst van de balie. De advocaat arriveert ter plaatse en overlegt
gedurende 14 minuten met de verdachte vooraleer het verhoor begint. Ten tijde van het verhoor is het
onderzoek van de voetafdruk nog niet afgerond. Op de schroevendraaier worden geen vingerafdrukken
gevonden.

De jongeman, Dimitri Spirescu genaamd, is geboren op 13 februari 1997 en kwam enkele
weken geleden vanuit Boekarest naar België. De jongeman heeft geen werk en is nergens
ingeschreven in een school of voor een opleiding. Hij is niet gekend bij politie of justitie voor
andere feiten in België.

In bijlage: proces-verbaal van verhoor van Dimitri Spirescu
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PRO JUSTITIA – Aanvankelijk PV
Aanvankelijk nr.: 000217/14 dd: 28/02/2014

Lokale Politie MINOS
Liersesteenweg 1
2640 Mortsel

Inhoud:

Verhoor verdachte Dimitri SPIRESCU

Feiten:

Poging tot diefstal door middel van braak
Op: 28 februari 2014 – 22u00
Te: 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 42

Betrokken partijen:

Verdachte

SPIRESCU Dimitri, Roemeen
Geboren te Boekarest (Roemenië) op 13 februari 1997

Benadeelde

LIPPENS, François, Belg
Geboren te Antwerpen op 25 maart 1975

Getuige

VERMEERSCH Diederik, Belg
Geboren te Mechelen op 1 juni 1952

Overgemaakt aan:

Parket Antwerpen
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Heden op 28 februari 2014
Wij,
Francis Severyns, Inspecteur, Opsteller,
behorende tot Lokale Politie Regio Minos
brengen het volgende ter kennis aan uw ambt:

Op 28 februari 2014 om 22u18 kreeg onze alarmcentrale een melding van benadeelde die bij
thuiskomst in de Mussenhoevelaan 42, 2530 Boechout, verdachte geluiden hoorde aan zijn achterdeur
en twee personen zag weglopen. Toen onze diensten ter plaatse kwamen, zagen zij twee verdachte
manspersonen over straat lopen. Ze slaagden er in een van de personen, de verdachte, staande te
houden. Hij werd gefouilleerd en gearresteerd. Wij gaan nu ten burele over tot verhoor van verdachte.

Aard, plaats en tijdstip van de feiten:
Poging tot diefstal door middel van braak
Gemeente: Boechout
Straat: Mussenhoevelaan 42
Datum en tijd: 28 februari 2014 om 22u00
Kennisname van het feit door politie: op 28 februari 2014 om 22u18
Kennisname: aangifte benadeelde

Betrokken partijen:
Verdachte

SPIRESCU Dimitri, Roemeen
Geboren te Boekarest (Roemenië) op 13 februari 1997
verblijfplaats onbekend
werkzoekende

Benadeelde

LIPPENS, François, Belg
Geboren te Antwerpen op 25 maart 1975
ingeschreven te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 42
bediende
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Opmerkingen van verbalisanten:

Wanneer wij de verdachte vragen stellen over het doel van zijn aanwezigheid in de Mussenhoevelaan,
gedraagt verdachte zich erg nerveus. Hij lijkt niet over dit onderwerp te willen praten. Wanneer wij
hem hierop aanspreken, reageert hij nog nerveuzer en verbaal agressief
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Hierbij gevoegd: Bijlage 1: proces-verbaal van verhoor SPIRESCU

PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR

Op vrijdag 28 februari 2014, 23u02
Wij, ondergetekende, SEVERYNS Francis, inspecteur bij Politiezone MINOS
Verhoren ten burele te MORTSEL:

Naam en voornaam: SPIRESCU Dimitri
Adres: onbekend
Postcode: Gemeente:
Geboorteplaats: Boekarest Geboortedatum: 13/02/1997
Nationaliteit: Roemeen
Beroep: zonder beroep

Die verklaart, bijgestaan door beëdigd tolk:

Ik neem kennis van de beknopte mededeling van de feiten waarover ik zal verhoord worden, meer
bepaald:
pogingen tot diefstal in het Rijk in 2013

Ik word bijgestaan door een advocaat, mij toegewezen door de permanentiedienst: Mr. Lars
ROOTHOOFT

Ik neem kennis dat:
a) ik kan vragen dat alle vragen die mij worden gesteld en alle antwoorden die ik geef worden genoteerd
in de gebruikte bewoordingen;
b) ik kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt
afgenomen;
c) mijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt;
d) ik niet kan verplicht worden mezelf te beschuldigen.

Wat kan u ons vertellen over uw tijdsverbruik van vrijdag 28 februari 2014 voor u door ons werd
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tegengehouden?

Niets bijzonders, ik heb gewoon wat rondgehangen. Ik heb geen werk en volg ook geen opleiding. Ik
heb heel de dag alleen rondgehangen. Het is juist dat u mij met een andere persoon op straat hebt
gezien. Dit was een kennis die ik toevallig tegenkwam. Op uw vraag wie dit was, wens ik niet te
antwoorden.

We hebben u 's avonds in een rustige straat in Boechout aangetroffen. Wat deed u daar?

Ik was op weg naar Lier. Ik was verdwaald en kwam zo in die straat terecht. Daar kwam ik ook die andere
persoon tegen. We besloten toen samen de weg naar Lier te zoeken. We hadden zeker geen slechte
bedoelingen. Ik wist dat het vreemd was dat we daar 's avonds zonder reden rondliepen. Ik heb geen
verblijfspapieren, daarom liep ik weg van de politie.

Vlak voor we jullie op straat tegenkwamen, werd er in dezelfde straat gepoogd in te breken in een
woning. De bewoner zag twee mannen weglopen in zwarte kledij, net zoals jullie. Wat heeft u
daarover te vertellen?

Niets. We hebben nergens ingebroken. We waren enkel de weg kwijt en waren niet van plan ergens
binnen te gaan.

Een buurtbewoner zag nochtans twee mannen in de voortuin van die woning staan. Hij heeft u
herkent als zijnde een van diezelfde personen.

Dat kan wel zijn, maar we hebben daar niet ingebroken. Zoals ik reeds zei, waren we verdwaald. We
wilden kijken of er iemand thuis was om de weg te vragen naar Lier. Die man zal ons toen gezien
hebben. We hebben aangebeld en toen er niemand open deed zijn we langs achter eens gaan kijken.
Nadien zijn we verder gelopen. Ik weet niet waarom we net bij dat huis de weg wilden vragen, toeval
denk ik. U vindt het vreemd dat we aan de achterkant van de woning de weg wilden vragen, maar toch
is het zo. We wilden dat huis niet binnen treden, we wilden enkel de weg vragen.

Toen we jullie volgden, zagen wij dat een van jullie iets weggooide in de struiken langs de straatkant.
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We hebben daar een schroevendraaier gevonden. Aan de achterdeur van de woning hebben we
braaksporen vastgesteld die sterk gelijken op de afdrukken van zo een schroevendraaier. Hoe kan je
dit uitleggen?

Ik denk dat u zich vergist, ik heb niets weggesmeten. Ik heb die schroevendraaier nog nooit gezien.
Misschien had mijn kompaan deze bij, maar daar wist ik dan niets van. Hij heeft zeker niet geprobeerd
bij dat huis binnen te breken, dat zou ik gezien hebben.

Laten we alles eens op een rijtje zetten. Jullie waren de weg kwijt en verzeilden zo in een rustige
straat, 500m van de grote steenweg naar Lier. Je beweert nergens binnen te zijn geweest maar zowel
de bewoner als een buurman zagen twee mannen weglopen. De buurman herkende jou ook als een
van die mannen. We hebben gezien dat een van jullie iets wegsmeet in de struiken. Wat later vonden
we daar een rode schroevendraaier. Aan de achterdeur van de woning zijn braaksporen die van een
schroevendraaier afkomstig zijn. Dat is allemaal wel veel toeval hé? Denk je dat de rechter jou zal
geloven?

Ik blijf bij mijn verklaring. Ik heb niets met die inbraak te maken.

We zijn er zeker van dat je wel betrokken bent bij die poging tot inbraak. Je moet niet bekennen,
maar we zullen de rechter wel overtuigen, we hebben genoeg bewijzen. Je hebt twee keuzen:
meewerken of niet. Als je niet meewerkt, krijg je zeker de zwaarste straf.

*** mr. Roothooft vraagt een onderbreking van het verhoor voor overleg met de verdachte, wat door
ons wordt toegestaan***

*** verhoor onderbroken van 23.47 tot 23.59***

Heeft u nog iets te vertellen over deze feiten?

Ik wens mijn verklaring te wijzigen. We waren inderdaad van plan in te breken in die woning. Mijn
kompaan belde me gisteren op. Ik ben hem nog geld verschuldigd en hij wou dat ik hem terug betaalde.
Omdat ik geen geld heb, stelde hij voor hem op een andere manier te helpen. We spraken af bij de
tramterminus in Boechout. We hebben toen wat rondgewandeld totdat we in de straat kwamen waar
u mij hebt tegengehouden. Ik weet niet meer hoe lang we hebben rondgelopen. Toen wenkte mijn
kompaan mij en gingen we samen naar de achterkant van het huis. We keken daar wat rond en dan
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haalde hij een schroevendraaier boven. Hij probeerde dan het raam open te wrikken. Ik verbeter mij,
hij wilde de achterdeur forceren. Toen we het lawaai van de rolluiken hoorden, zijn we gaan lopen. U
heeft me toen tegengehouden.

Wie was uw kompaan?

Daar wil ik niet op antwoorden. Ik doe dit niet omdat ik bang ben voor represailles.

Hebben jullie nog gepoogd in andere woningen binnen te breken?

Neen, dat was het enige huis. Mijn kompaan zei me dat de bewoners toen niet thuis waren.

Heeft u nog iets toe te voegen?

Ik wens te benadrukken dat ik spijt heb. Het was niet mijn idee, ik deed het alleen omdat ik moest van
mijn kompaan.

Ik heb voorts niets aan mijn verklaring toe te voegen of te verbeteren

Ik neem er kennis van dat ik kosteloos een kopie van de tekst van mijn verhoor kan verkrijgen.

Mr. Roothooft heeft geen opmerkingen over het verhoor of de redactie.
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BIJLAGE 7 – OVERZICHT VAN DE STATISTISCHE ANALYSES

In deze bijlage worden de statistische analyses weergegeven die in het kader van het empirisch
onderzoek werden uitgevoerd. Statistische analyses die in de tekst zelf zijn weergegeven (de X²-testen
inzake gebruik zwijgrecht met of zonder advocaat – p.351 – en de correlatie bekentenis/geen
bekentenis vs veroordeling/vrijspraak – p.381, maar ook de logistische regressie-analyse op p. 405),
worden hier niet meer vermeld.

1. Consistentie tussen de verdachtenverklaring en het overige bewijs (p 366)

Getuigenverklaringen23
Volledig consistent
Deels consistent
Volledig inconsistent
Medeverdachten
Volledig consistent
Deels consistent
Volledig inconsistent
Forensisch bewijs
Volledig consistent
Deels consistent
Volledig inconsistent
Materieel bewijs
Volledig consistent
Deels consistent
Volledig inconsistent
Ander bewijs
Volledig consistent
Deels consistent
Volledig inconsistent
(* p< 0.05)
(** p< 0.01)

Ontkenning (n=25)
2 (8%24)
3 (12%)
20 (80%)**
Ontkenning (n=20)
4 (20%)
5 (25%)
11 (55%)**
Ontkenning (n=11)
4 (36,4%)
7 (63,6%)
0 (0%)
Ontkenning (n=19)
5 (26,3%)
3 (15,8%)
11 (57,9%)**
Ontkenning (n=12)
0 (0%)
8 (66,6% )
4 (33,3%)**

Bekentenis (n=45)
18 (40%)
17 (37,8%)
10 (22,2%)
Bekentenis (n=43)
10 (23.2% )
26 (60,5%)
7 (16,3%)
Bekentenis (n=12)
8 (66,7%)
4 (33,3%)
0 (0%)
Bekentenis (n=38)
26 (68,4%)
3 (7,9%)
9 (23,7%)
Bekentenis (n=19)
11 (57,8%)
6(31,6%)
2 (10,5%)

Of er sprake is van een significante correlatie, werd geanalyseerd met behulp van kruistabellen.

In de 70 dossiers waarin zowel verdachtenverklaringen als getuigenverklaringen zitten, lopen deze in
28,5% (n=20) volledig consistent en in 42,9% (n=30) tegenstrijdig wat betreft de constitutieve
elementen, de wettelijke (verzwarende) omstandigheden als de omstandigheden die geen invloed
hebben op de juridische kwalificatie. In de overige strafdossiers is de verdachtenverklaring consistent

23

In de meeste strafdossiers is er sprake van meerdere getuigen. Wanneer alle getuigenverklaringen consistent zijn met het
relaas van de verdachte, wordt dit als volledig consistent gecodeerd. Als een van de getuigen een andersluidende verklaring
aflegt, is het getuigenbewijs inconsistent.
24 Percentage geeft het aandeel weer van het aantal ontkenningen/bekentenissen dat (in)consistent is met het ander bewijs.
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met de getuigenverklaring wat de constitutieve bestanddelen van het misdrijf (24,3%, n= 17) en/of de
wettelijke omstandigheden (20%, n=14) van het misdrijf maar lopen de verklaringen uiteen wat de
andere omstandigheden van de feiten betreft. Bekentenissen zijn significant meer in lijn met de
getuigenverklaringen dan ontkenningen (X²=22,016; p=0.00).

Slechts in 22,2% (n=14) van de strafdossiers stemt de verdachtenverklaring volledig overeen met het
relaas van de medeverdachten. Volledig tegenstrijdige (m.b.t. constitutieve, wettelijke en nietwettelijke elementen) medeverdachtenverklaringen zijn te vinden in 28,6% (n=18) van de dossiers . In
de overige 49,2 %(n=27) loopt het verhaal wel gelijk wat betreft de constitutieve elementen van het
misdrijf maar verschilt het op vlak van de wettelijke en/of niet-wettelijke omstandigheden. Vooral
ingeval van bekentenissen is er sprake van (gedeeltelijke) consistentie, terwijl ontkennende verdachte
meer worden tegengesproken door hun medeverdachten (Fisher’s Exact=10,204; p=0.006).

In 52,2% (n=12) van de strafdossiers met forensisch bewijs gevallen stemt de verdachtenverklaring
volledig overeen met het gevonden spoor. In de andere 47,8% (n=11) kan de verdachte het spoor niet
volledig verklaren (niet volledig consistent). Hoewel net niet significant, zijn bekentenissen wel meer in
lijn met het aangetroffen sporenmateriaal (X², n.s., p=0.150).

In 54,4% (n=31) van de 57 dossiers waarin er ook materieel bewijs aanwezig is, is dit bewijs volledig
consistent met de verdachtenverklaring, terwijl de verdachtenverklaring in 35% (n=20) van deze
dossiers totaal niet te rijmen valt met de aangetroffen voorwerpen. In de overige 10,5% (n=6) kan de
verdachte het materieel bewijs wel enigszins verklaren maar zijn er toch tegenstrijdigheden met
betrekking tot de wettelijke en/of niet-wettelijke omstandigheden van de diefstal. Bekentenissen zijn
significant meer consistent met het materieel bewijs dan ontkenningen (Fisher’s Exact=9,189;
p=0.008).

In 35,4% (n=11) van de strafdossiers met de restcategorie ‘andere bewijzen’, strookt de
verdachtenverklaring met het ander bewijs. Dit zijn steeds bekentenissen. De verklaring is volledig
tegenstrijdig in 19,3% (n=6) van de strafdossiers en in de overige 45,2% (n=14) loopt de verklaring deels
gelijk met het ander bewijs (waarvan de verklaring in 13 dossiers consistent is wat de constitutitieve
bestanddelen van het misdrijf betreft). Bekentenissen zijn significant (Fisher's Exact= 11,906; p=0,002)
minder tegenstrijdig met dit ander bewijs dan ontkenningen.
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2. Chronologie bewijsverkrijging (p 386)

Of er sprake is van een significante correlatie, werd geanalyseerd met behulp van kruistabellen.

In 75,7% (n=53) van de strafdossiers wordt de getuigenverklaring afgelegd voor het verhoor van de
verdachte of gedurende de periode dat de verdachte (meerdere keren) wordt verhoord. In de overige
24,3% (n=17) worden de getuigen verhoord na het (laatste) verdachtenverhoor. Dit verschilde niet
significant tussen de dossiers met een bekentenis en een ontkenning (X²=0.292; p=0.772).

Wat de chronologie betreft, zijn er zowel voor zaken met bekentenissen als met ontkenningen ongeveer
evenveel medeverdachtenverklaringen a priori en a posteriori. Dit kan verklaard worden door het
gegeven dat de verschillende als afzonderlijk onderzoekselement werden meegenomen in de analyse.
Wanneer er dan sprake is van twee verdachten die werden verhoord, is het logisch dat de ene
verdachte voor de andere werd verhoord en de variabele a priori/a posteriori gelijkmatig toeneemt.

In 69,6% (n=16) van de strafdossiers met forensisch bewijs wordt dit verkregen voor het laatste
verdachtenverhoor, terwijl dit het sporenonderzoek in 30,4% (n=7) wordt afgerond na het laatste
verhoor. Vooral bij bekentenissen wordt forensisch bewijs voor het laatste verhoor verkregen, terwijl
bij ontkenningen meer forensisch bewijs achteraf wordt vergaard (X²=5,789; p=0.027. Fisher’s Exact,
p=0.027).

In 84,2% (n=48) van deze dossiers wordt het materieel bewijs gevonden vooraleer de verdachte de
laatste keer wordt verhoord. In de overige 15,8% (n= 9) worden de voorwerpen a posteriori verzameld.
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Dit verschilt niet significant tussen dossiers met of zonder bekentenis (X²=0.594; n.s., p=0.341).

Ander bewijs werd significant meer verkregen voor een bekentenis dan voor een ontkenning (X²=
5,9984; p= 0.014).

3. Meer verhoren indien ontkenning in eerste verhoor (p. 399)

Voor de analyse over er gemiddeld meer verhoren volgden indien de verdachte ontkent, dan wel
bekent in het eerste verhoor (onafhankelijke steekproeven), wordt gebruikt gemaakt van de t-test

Vooral verdachten die in het eerste verhoor ontkennen (m=3,19; SD=1,75), worden significant meer
herverhoord dan verdachten die al meteen bekennen (m=2,44 ; SD=1,91) (t(96)=1.969; p= 0.052).
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4. Bekentenissen/ontkenningen in 1e,2e, 3e of navolgende verhoren (p 400)

Verklaring

1e verhoor

2e verhoor

3e verhoor

+3de verhoor

Zwijgrecht

3 (3,06%25)

0 (0%)

1 (2%)

1 (1,75%)

Totale ontkenning

60 (61,22%)

45 (60,81%)

25 (50%)

24 (42,10%)

Gedeeltelijke
bekentenis

13 (13,26%)

11 (14,86%)

12 (24%)

12 (21,05%)

Volledige
bekentenis

22 (22,44%)

18 (24,32%)

12 (24%)

20 (35,09%)

98

74

50

57

Totaal

Terwijl in de eerste verhoren de meerderheid van de verdachte ontkent ( 61%), leggen 56% van de
verdachten daarentegen bekentenissen af in de navolgende verhoren. In latere verhoren houdt minder
dan de helft van de verdachten hun onschuld staande. Er worden dan ook significant meer
bekentenissen afgelegd in latere verhoren (X²=7,086, df=3; p=0,069; Fisher's Exact=7,031; p=0,070)26.

5. Meer confrontaties in latere verhoren? (p 406)

Confrontaties?

1e verhoor

2e verhoor

3e verhoor

+3de verhoor

Ja

51

33

33

44

Nee

47

41

17

13

Van de 279 verhoren die de strafdossier bevatten, bevatten 58,4% (n=163) confrontaties van de
verdachte met ander bewijs27. Vooral in de latere verhoren vinden deze confrontaties plaats. Terwijl de
verdachte in 53% van de eerste verhoren en in 45% van de tweede verhoren28 wordt geconfronteerd,
vinden er in 66% van de derde verhoren en maar liefst 77% van de navolgende verhoren confrontaties
plaats. Dit is een significant verschil (X²=15,352; df=3; p=0,001).

25

Percentage is uitdrukking van het aandeel in het totaal aantal verhoren
statistische relaties ontwaren en elementen vergelijken is echter moeilijk omdat in sommige dossiers de verdachte
maar voor een feit wordt verhoord, terwijl andere verdachten voor meerdere feiten ineens worden verhoord of eerst een
aantal keer voor verschillende feiten afzonderlijk worden verhoord en dan in één navolgend verhoor voor al deze feiten. Het
is dan ook moeilijk op kwantitatieve wijze volledig te vatten of er sprake is van een shift in processtrategie wanneer de
verdachte over meerdere feiten wordt verhoord of wanneer hij na een eerdere bekentenis voor andere, gelijkaardige feiten
wordt verhoord in het navolgende verhoor.
27 Voorzover dit natuurlijk kan worden afgeleid uit het verhoorblad.
28 Het tweede verhoor wordt vaak door de onderzoeksrechter gedaan, die meestal volstaat met de vraag of de verdachte zijn
eerdere verklaring bevestigt.
26 Zuivere
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6. Hoe meer bewijs, hoe meer wijzigingen in de verdachtenverklaringen (p. 423)

Gelet op de omvang van de steekproef, wordt er geopteerd het lineair verband tussen de wijzigingen
in de verklaringen (ordinaal - gaande van geen wijziging, over wijziging wat betreft de niet juridisch
relevante omstandigheden tot wijzigingen inzake de constitutieve bestanddelen van het misdrijf) en
het aanta bewijsmiddelen er in het verhoor worden vermeld, te analyseren met behulp van KendallTau (die de voorkeur geniet boven Spearman bij kleine steekproeven).

Hoe meer bewijs er door de verhoorder op tafel wordt gelegd, hoe meer verdachten hun verklaring
aanpassen (Kendall Tau-b= 0,263, p<0,1). Dit leidt evenwel niet tot significant meer wijzigingen in de
processtrategie ((Kendall Tau-b= 0,212, p=0.196).
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7. Werkrelatie (p. 430-431)

In de literatuur worden verschillende bouwstenen voor een goede werkrelatie vooropgesteld. Al deze
variabelen worden op ordinale wijze gecodeerd tijdens de observatiestudie (Likert 5 pt.). om de
correlatie tussen de werkrelatie en de afzonderlijke bouwstenen, alsook het volgen van het stramien
van de basisverhoortechniek (die ook het opbouwen van een goede werkrelatie vooropstelt), wordt er
gebruik gemaakt van Kendall Tau. Deze test is geschikt om de correlatie tussen ordinale variabelen te
onderzoeken en is beter dan Spearmann’s test geschikt bij steekproeven van kleine omvang.
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De analyses tonen aan dat alle bouwstenen, net als het volgen van het stramien van de
basisverhoortechniek significant correleren met een goede werkrelatie. Een significant verband tussen
de werkrelatie, ordinale variabele, en het aantal gebruikte verhoortechnieken – opnieuw gemeten aan
de hand van Kentall’s Tau-b, wordt daarentegen niet waargenomen:
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Of er meer bekentenissen worden afgelegd indien er sprake is van een goede werkrelatie (correlatie),
kan gelet op het ordinaal karakter van de variabele ‘werkrelatie’ niet worden nagegaan met een t-test.
Daarom wordt de Mann Whitney U-test gehanteerd.
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8. Hoe meer bewijs, hoe meer verhoortechnieken (p.440)

Of er een significant verband bestaat tussen het aantal bewijsmiddelen, ingebracht in het verhoor, en
het aantal gebruikte verhoortechnieken – beide continue variabelen - wordt geanalyseerd met
Pearson’s correlatietest.

Hoe meer de verdachte met bewijsmiddelen wordt geconfronteerd, hoe meer verhoortechnieken er
ook worden gebruikt (positief significante waarde).
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9. Duur verhoren (p 446)

Een afzonderlijk verhoor duurt gemiddeld 40,52 minuten (SD= 33,56). Hierin zit wel wat variatie tussen
het eerste, tweede,...verhoor29:
•

eerste verhoor (n=86) duurt gemiddeld 44,58 minuten (SD=31,14 ;min=5; max= 338)

•

tweede verhoor (n=69) duurt gemiddeld 18,79 minuten (SD=14,1 ;min=3; max= 197)

•

derde verhoor (n=48) duurt gemiddeld 65,06 minuten (SD=51,61; min=6; max=261)

•

vierde verhoor (n=25) duurt gemiddeld 51,26 minuten (SD=35,31 ;min=5; max= 235)

•

vijfde verhoor (n=15) duurt gemiddeld 35 minuten (SD=23,63 ;min=9; max= 147)

•

zesde verhoor (n=8) duurt gemiddeld 30 minuten (SD=23,13 ;min=8; max= 131)

•

zevende verhoor (n=3) duurt gemiddeld 23 minuten (SD=17,34 ;min=12; max= 43)

•

achtste verhoor (n=2) duurt gemiddeld 57,5 minuten (SD=4,94 ;min=54; max= 61)

•

negende verhoor (n=2) duurt gemiddeld 28,5 minuten (SD=17,67 ;min=16; max= 41)

•

tiende verhoor (n=1) duurt 23 minuten

Voor de analyse werden de verhoren vanaf het vierde verhoor (N=56, m= 41,25) samengenomen. Voor
de analyse werden de verhoren waarvan op basis van het proces-verbaal de duur niet te berrekenen
valt (geen begin- of einduur) weggelaten. Er werd getracht een ANOVA-analyse uit te voeren om te
analyseren of er een significant verschil in duur aanwezig was. Gelet op het gegeven dat de
Kolmogorov–Smirnovtoets aantoont dat er geen normaalverdeling is, werd er daarom een nonparametrische Kruskall-Wallis test uitgevoerd.

29 Hieronder

worden het gemiddelde, standaardafwijking en de geobserveerde minimum- en maximumduur van de verhoren
weergegeven. Van 18 verhoren kon de duur niet worden berekend omdat begin- en/of einduur niet werden vermeld in het
proces-verbaal. Voor de berekening van het gemiddelde en de standaardafwijking wordt abstractie gemaakt van outliers.
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Er bestaan significante verschillen in duur tussen de eerste, tweede, derde en navolgende30 verhoren
(Kruskall-Wallis=43,130, df=3; p=0.00).

Post-hoc testen31 tonen aan dat dit significant verschil enkel bestaat tussen het tweede en de andere
verhoren: het tweede verhoor duurt significant minder lang. Het eerste verhoor verschilt niet
significant met het derde of navolgende verhoren.

30 Navolgende verhoren zijn het vierde en volgende verhoren. Vermits drie kwart van de dossiers niet meer dan drie verhoren
bevatte, werden de volgende verhoren als extra categorie gezamenlijk meegenomen.
31 De verschillen in distributie tussen de groepen onderling werd ook berekend aan de hand van een manuele Bonferri
correctie, waarbij de Mann Whitney U-toets wordt uitgevoerd tussen telkens twee groepen en waarbij de bovengrens van de
p-waarde om van significante verschillen te kunnen spreken wordt vastgelegd op de normale grenswaarde (p=0.05) gedeeld
door het aantal post-hoc testen (0.05/3=0.016).
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BIJLAGE 8 – TRANSCRIPTIES VAN DE INTERVIEWS

Aan de respondenten van de interviews werd anonimiteit gegarandeerd. Om deze reden werd ook
beloofd de transcripties van de interviews in hun volledige vorm niet publiek te maken. De transcripties
worden daarom afzonderlijk overgemaakt aan de leden van de doctoraatscommissie.
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