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De rol van de polygraaftest tijdens politionele onderzoeken

• Wouter Vermeulen, 
Commissaris - coördinatie lokale recherche pz Mechelen-Willebroek

• 60 Personeelsleden (55 rechercheurs)

• Sinds 2007 werkzaam als rechercheur – afdeling geweld

• Zelf enkele polygraaftesten georganiseerd



De rol van de polygraaftest tijdens politionele onderzoeken

• 27 testen aangevraagd 
• 5 Leugenachtige reacties 
• 8 Geen leugenachtige reacties
• 1 Stilgelegd medische redenen
• 10 Weigeringen ondanks 

aanvankelijk medewerking 
• 2 Niet mogelijk andere redenen
• 1 Onvolledige test 

• 50/50 Zeden feiten - moord/doodslag 
• 2x Slagen en verwondingen 
• 1x Brandstichting
• 2x Diefstal 



Onbekend is 
onbemind

Geschikte 
rechercheur?

Geschikte 
partners? 

Het uitdagend traject naar de polygraaf
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Medewerkersenquête Recherche MEWI 
De eerste kennismaking met de polygraaf is meestal in een opleiding

• Verscheidene opleidingen waarin de polygraaf aan bod komt:
• FGO – voorzien voor alle rechercheurs
• TAM
• Audiovisueel verhoor volwassenen
• Opleiding leugendetectie 
• …

• Meningen over de inhoud van de opleidingen (voornamelijk FGO) 
• Algemeen – zeer interessant
• Soms - summier en weinig praktijkgericht

• Noot: 55 rechercheurs over verscheidene jaren de FGO gevolgd –
verschil in docenten, cursussen, …



De juiste M/V/X op de juiste plaats

Na een kennismaking – belang van de ingesteldheid van de 
rechercheur

• Zelf overtuigd zijn van het nut van de polygraaf

• Goede kennis van verhoortechnieken / aanleg om te 
verhoren

• Flexibel zijn 





• Voornamelijk in dossiers waar de waarheidsvinding niet voldoende
heeft opgeleverd – niet in begin van een onderzoek

• Angst voor percentage van valse resultaten – mogelijks onderzoek in de
verkeerde richting

• De beperking inzake de vraagstellingen
• Er kan enkel gewerkt worden met feitelijke gedragingen en niet

met opzet-voorbedachtheid-intenties
• Antwoord beperkt tot ja – neen

• Invloed van bepaalde psychische problematieken - eerst psychiatrisch
onderzoek.

• Het suggereren van een polygraaftest in een verhoor zonder de
magistraat te consulteren – NIET aangewezen!

Justitie          
(te Mechelen) 

Measure of last resort



Advocaten 

• Systematisch weigering toepassing van de polygraaftest bij
verdachten sinds Salduz

• Weigering – etiket van schuld

• Stellen steeds de betrouwbaarheid van test in vraag – steeds
dezelfde argumenten: foutenpercentage – context van de client
(fysieke gebreken, verslavingen, persoonlijkheid, …)

• Onvoldoende bijstand – niet zoals een klassiek verhoor –
bloempot advocaat

• Wat als de verdachte zelf de test vraagt en deze wordt
geweigerd door de magistraat - geen beroepsmogelijkheid





• Wachttijd (van soms meerdere maanden) vooraleer de test wordt
afgenomen + administratieve procedure

• Weigeringen op het laatste moment – al of niet onder invloed van
een geconsulteerde advocaat – ondanks aanvankelijk toegestemd

• Verdachte die bewust het afleggen van de test op de dag zelf
saboteert door de inname van medicatie of alcohol

Laatste 
rechte lijn

Of de laatste hindernissen…  

Dossier MEWI-GEZOCHT/18



Dossier MEWI-GEZOCHT/18
• 20/12/2018 kantschrift Parket
• 22/01/2019 verhoor waarin toestemming wordt gegeven +

informatieblad polygraaf gevoegd + afstandsverklaring
• 25/01/2019 overmaken aanvraag document aan DJT
• 31/01/2019 wordt een datum geprikt op 20/03/2019
• 20/03/2019 vordering tolk + eerste polygraaftest – resultaat

‘onvolledige test’ (verdachte dacht dat de test slechts 15’ zou
duren en vraagt of de test op andere dag kan doorgaan)

• 15/05/2019 vordering tolk + tweede polygraaftest – geen test
aangezien verdachte zich overslapen heeft en er onvoldoende
tijd is

• 04/09/2019 vordering tolk + derde polygraaftest – resultaat
leugenachtige reacties

Laatste 
rechte lijn

Of de laatste hindernissen…  



Conclusie 

• Het feitelijk nut van polygrafietesten als onderzoekshandeling
wordt in het algemeen gezien eerder als beperkt bestempeld.
Anderzijds kan het aanleiding geven tot een doorbraak
(bekentenis), zodat de polygrafietesten niet volledig genegeerd
worden

• Veel weerstand bij de onderzoekers omwille van het
tijdsrovende karakter van de procedure en de administratieve
die ermee gepaard gaat

Perceptie bij de pz MEWI  



Hartelijk dank voor u aandacht!
Vragen? 

Wouter VERMEULEN
Lokale Recherche PZ MEWI

wouter.vermeulen@police.belgium.eu


