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- Niet-suggestief

- Gestructureerd

- Respectvol

- Politioneel:

DURVEN 

DOORVRAGEN

01.01.2013

• Sedert 01.01.2013 verplicht bij wet  om           

minderjarige so/getuigen audiovisueel te 

verhoren. (kantschrift met motivatie waarom 

geen audiovisueel verhoor)

• Vanaf 4 jaar

• Verschil kalenderleeftijd-ontwikkelingsleeftijd
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Het stappenplan

Wettelijke bepalingen

• Wet 28 november 2000:

• Recht op vertrouwenspersoon

• -12 jaar inlichten

• +12jaar toestemming vragen

• Recht op onderbreking

• Reden opname

De Wettelijke Bepalingen

De Wet “Franchimont” (12 maart 1998)

– Verhoor bewijs in rechte 

– Kan bijkomende onderzoeksverrichtingen

vragen

– Bestemming DVD

– Kopie/documenten
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Salduz

• Pt 2.2.3 in Col 12/2012

de politieambtenaar die overgaat tot het op 

video vastgelegde verhoor moet voortaan

beknopt de feiten meedelen waarover de 

ondervraagde persoon zal worden verhoord en 

eveneens vermelden dat hij niet kan worden 

verplicht zichzelf te beschuldigen.

Salduz

• Hoe leg je uit aan een slachtoffer van bvb 5 

jaar dat deze niet verplicht kan worden 

zichzelf te beschuldigen??

• Iemand een suggestie???

voorbeeld

• Meisje 13 jaar, mee met vriendje, wordt 

gevingerd met penetratie.

• In paniek naar huis, vertelt alles aan mama.

• Mama gaat aangifte doen bij de politie.

• Kwalificatie????



Col 12/2012

• Het meisje voelde zich niet verkracht voor het 

verhoor.

• Ze verlaat het verhoorlokaal als een verkracht 

meisje!!!!!!

Col 12/2011

Wat staat er nog in de col 12/2011:

2.2. Bijzonder geval van de 

audiovisuele opname van het verhoor van 

een minderjarige die slachtoffer of getuige

van misdrijven is 

ook in col 12/2011

2.2.2. De ministeriële omzendbrief van 16 juli 2001 

strekt ertoe deze verschillende bepalingen naar de 

praktijk te vertalen. De methode die werd 

ontwikkeld voor het verhoor van minderjarigen 

omvat verschillende fases, is niet-suggestief

van aard en houdt rekening met de graad 

van ontwikkeling van de verhoorde minderjarige. 

Het doel is met name het verkrijgen van een zo 

nauwkeurig, getrouw en respectvol mogelijke 

omzetting van de woorden van de minderjarige. 



Ook in col 12/2011

• Dit vereist dat de onderzoeker elk suggestief 

woord of elke suggestieve handeling zou 

vermijden die een invloed zou kunnen 

hebben op het relaas van de minderjarige. 

Ook in col 12/2011

• 2.2.4. De strikte naleving van deze verplichting 

om de minderjarige in te lichten houdt het 

risico in dat de doelstellingen van het 

videoverhoor, namelijk het vermijden van 

suggestiviteit en het bevorderen van het vrije 

relaas van de minderjarige, in het gedrang 

zouden kunnen komen. 

De wetgever

2.2.5. de wetgever wijzigde lid 1 van artikel 96 Sv. niet, 

dat expliciet stelt dat in het proces-verbaal ‘de 

vermeldingen bedoeld in artikel 47bis’ opgetekend 

worden.  Daaruit volgt dat al de in dit artikel 

bedoelde informatie aan de minderjarige moet 

bezorgd worden.

Niettemin moet op grond van punt 5.3.1.2 van de m.o. 

16 juli 2001 deze informatie ‘in toegankelijke 

bewoordingen gelet op zijn leeftijd en zijn 

bevattingsvermogen’ meegedeeld worden. 



oef

• Gelukkig staat er ook in de omzendbrief 

12/2011 het volgende bij punt 2.2.6.:

“Dit element zal ook in het raam van de 

wetsevaluatie gesignaleerd moeten worden.”

• Wat met de Franchimont? 

• Mededelingen vanaf 12 jaar??

De werkelijkheid

• 4 Fasen en 11 stappen, nu fase nul 

bijgevoegd:

mededeling feiten:

• Je mama was gisteren bij de politie. We gaan 

het er straks over hebben. Maar eerst wil ik je 

iets vertellen over dit lokaal…

• Je weende gisteren bij je oma. We gaan het er 

straks over hebben. Maar eerst ….

De werkelijkheid

Niet verplicht zichzelf te beschuldigen:

• Je beslist zelf wat je zegt of niet zegt

• letterlijke weergave: Je bent niet verplicht 

jezelf te beschuldigen



Verdachte-slachtoffer

• Bij het strikt toepassen van ‘ beknopt de feiten meedelen 

waarover de ondervraagde persoon zal worden verhoord’

bekomen wij een suggestief verhoor!!!!!!!!

• Een van de basisprincipes van het verhoor minderjarige 

so/getuige is juist ‘niet-suggestief’

• De advocaat van de verdachte zal daar dankbaar gebruik van 

maken met zware gevolgen voor het slachtoffer.

• in zedendossiers is het audiovisueel verhoor van het so

meestal het belangrijkste onderzoekselement.

slotbeschouwing

• Het is niet evident om als kind bij de politie te moeten komen 

en een verhaal te moeten brengen met alle details (schaamte, 

schuldgevoel, ontwikkelingsleeftijd, werd bedreigd….)

• Als verhoorder dienen we ons in te leven in de leefwereld van 

het kind, we moeten over voldoende empathie beschikken en 

onze houding moet neutraal blijven.

• Ze verdienen om op een respectvolle manier gehoord te 

worden, ze moeten voldoende kans krijgen om hun verhaal te 

brengen.

slotbeschouwing

• Voor jonge kinderen is het moeilijk om herinneringen te 

verwoorden.

• Kleuters denken anders dan volwassenen, ze hebben een 

andere logica. Ze nemen alles letterlijk op en figuurlijke 

betekenissen vatten ze niet.

• Politie maakt indruk, we moeten daar voldoende rekening 

mee houden.

• De verhoren moeten respectvol, gefaseerd, 

politioneel en niet-suggestief blijven.



Salduz

• Bedankt voor jullie aandacht.

• Brigitte De Clercq FGP Gent, coördinator 

netwerk TAM, docente TAM, verhoorder 

minderjarigen.


