
 

Mini-symposium 11 februari 2022 
Digitaal en interactief 

 

Betrouwbaarheid van getuigenbewijs 
Totstandkoming en waardering van getuigenverklaringen 

 
 

Geachte genodigde,  
 
Tijdens het digitale mini-symposium op vrijdag 11 februari 2022 van 14:30-17:00u staat de 

betrouwbaarheid van getuigenbewijs centraal.  
 
Sprekers vanuit de advocatuur, het parket bij de Hoge Raad, de ACAS, wetenschap, Rechtspraak en 

het Ressortsparket van het Openbaar Ministerie – die allen een essentiële rol spelen in of ten behoeve 
van de strafrechtketen – delen expertise en wisselen kennis met u uit.  

 

Programma  
 

14:15-14:30 uur   Digitale inloop  
   Door te klikken op de link die u per mail ontvangt, kunt u digitaal  

   deelnemen aan het mini-symposium.  
 
14:30-14:35 uur  Opening en welkomstwoord Mariëtte Bode, landelijk hoofdadvocaat- 

   generaal bij het Ressortsparket en Tineke Cleiren, voorzitter ACAS 
 
14:35-14:45 uur  Edwin Bleichrodt, procureur-generaal bij de Hoge Raad 
   Belastende getuigen ondervragen: wat zijn de mogelijkheden? 

De gevolgen van het arrest Keskin voor de Nederlandse strafrechtspleging 

worden besproken. Hoe ver strekt het arrest en hoe verhoudt deze 
rechtspraak zich tot de grote vrijheid van de feitenrechter bij het 

waarderen van getuigenverklaringen?   
 
14:45-14:55 uur  Ruimte voor vragen en discussie  

 
14:55-15:05 uur  Marieke Dubelaar, Universitair hoofddocent Strafrecht Radboud 
   Universiteit Nijmegen  
   Getuigenverklaringen als kenbron voor de werkelijkheid  

   Getuigenverklaringen vormen een belangrijke informatiebron voor de  
   strafrechter, echter het gebruik van getuigenverklaringen is niet zonder 
   problemen. Stilgestaan wordt bij getuigenverklaringen als kenbron voor de 

   werkelijkheid, waarbij het verband wordt gelegd met inzichten uit andere 
   disciplines, zoals de epistemologie en rechtspsychologie, en de vertaling 
   daarvan naar het (straf)recht. Welke uiteenlopende perspectieven op het 

   begrip betrouwbaarheid bestaan er? Hoe kan de kwaliteit van verklaringen 
   worden geduid?  
        
15:05-15:15 uur  Ruimte voor vragen en discussie  

 
15:15-15:25 uur  Frits Posthumus, advocaat-generaal bij het Ressortsparket  
   Het horen van getuigen: een weerbarstig onderwerp 

   Het EHRM en de Hoge Raad hebben veel uitspraken gedaan over de  
   verhouding tussen de eerlijkheid van het proces en de (on)mogelijkheid 
   getuigen te horen. Verdediging en OM zitten niet altijd op dezelfde lijn en 

   ook de hoven lijken nog zoekend te zijn. Vanuit een tweedelijnsperspectief 
   wordt ingegaan op vragen als: wat is het nut van getuigenverhoren, wat 
   zie je er van terug in de uitspraak, hoe zit het met de belangen van de 
   aangever?    

 
15:25-15:35 uur  Ruimte voor vragen en discussie  
 



15:35-15:40 uur  Pauze  
 

15:40-15:50 uur  Sabine ten Doesschate, advocaat Sjöcrona Van Stigt Advocaten  
   (On)mogelijkheden en beperkingen bij getuigenverhoren voor 
   de verdediging 
   In Nederland wordt een getuige meestal – uitzonderingen daargelaten-

   niet in de zittingszaal, maar bij de rechter-commissaris ondervraagd.  
   Amerikaanse praktijken, waarbij de getuige het vuur aan de schenen wordt 
   gelegd, kennen wij niet. De zittingsrechter werkt met een   

   schriftelijk verslag van het verhoor. Ook ons Wetboek van Stafvordering 
   kent behoorlijk vergaande mogelijkheden om het ondervragingsrecht in te 
   perken. In hoeverre draagt het verhoor dan écht iets bij aan de beoordeling 

   van de betrouwbaarheid van de getuigen? Wat zijn de (on)mogelijkheden 
   voor de verdediging?   
 
15:50-16:00 uur  Ruimte voor vragen en discussie  

 
16:00-16:10 uur  Jacco Janssen, senior rechter strafsectie rechtbank Rotterdam 
   Getuigen: hoor ze niet, soms of altijd?  

   De lagere strafrechter worstelt met het nieuwe beoordelingskader van 
   getuigenverzoeken. De (post) Keskin - jurisprudentie van de Hoge Raad 
   helpt, maar de ‘overall fairness’ beoordeling op voorhand blijft in de  

   concrete zaak best ingewikkeld. Een actieve strafrechter die transparant is 
   over en anticipeert op het (potentiële) bewijs kan bijdragen aan een  
   nieuwe balans. 
 

16:10-16:20 uur  Ruimte voor vragen en discussie  
 
16:20-16:30 uur  Melanie Sauerland, Universitair docent Rechtspsychologie  

   Maastricht University   
   Zijn getuigen nu betrouwbaar of onbetrouwbaar?  
   Gemiddeld zitten getuigen er bij (Oslo)confrontaties in ongeveer 50% van 

   de gevallen naast. Dat lijkt erop te duiden dat getuigen onbetrouwbaar 
   zijn, maar waarom gaat het eigenlijk zo vaak mis? Als de omstandigheden 
   van de test worden aangepast aan evidence-based aanbevelingen, gaat de 
   betrouwbaarheid omhoog. Maar hoe moeten die omstandigheden eruit 

   zien? Dankzij 50 jaar aan onderzoek zijn hier tegenwoordig veel  
   antwoorden op.  
 

16:30-16:40 uur  Ruimte voor vragen en discussie  
 
16.40-16:50 uur  Jannie van der Sleen, rechtspsycholoog, recherchepsycholoog  

   Kinterview advies- en trainingsbureau forensisch interview 
   Het waarderen van een ooggetuigenverklaring 
   Het is niet altijd eenvoudig de waarde van een ooggetuigenverklaring te 
   bepalen. Een gestructureerde aanpak kan hierbij helpen. Ook wordt door 

   deze aanpak duidelijk welke informatie in het proces-verbaal van een  
   getuigenverklaring ontbreekt en mogelijk nog verkregen kan worden door 
   bevraging van de getuige op een andere manier. 

 
16:50-17:00 uur  Ruimte voor vragen en discussie  

 
17:00 uur   Afsluiting 

 
 

Praktische informatie 
Aanmelden  

Aanmelden kan door uiterlijk 4 februari 2022 een e-mail te sturen naar: symposium@om.nl. Uw 
e-mailadres wordt vervolgens doorgegeven aan Beeld en Geluid Den Haag, de organisatie die de 
live-uitzending technisch verzorgt. Vanuit Beeld en Geluid Den Haag ontvangt u de dag voor het 

symposium een link waarmee u het symposium kunt volgen. Beeld en Geluid Den Haag verwijdert 
uw e-mailadres na afloop van het symposium en uw emailadres wordt niet gebruikt voor andere 

mailto:symposium@om.nl


doeleinden dan voor het versturen van de link voor het volgen van het symposium. Uiteraard kan 
de uitzending alleen plaatsvinden wanneer dit conform de geldende Coronamaatregelen mogelijk 

is.  
 
Doorsturen uitnodiging 
Voelt u zich vrij deze uitnodiging verder te verspreiden binnen uw organisatie of mogelijk andere 

geïnteresseerden in de strafrechtketen.  
 
Interactie  

Het digitale symposium is interactief. U heeft zowel vooraf, als tijdens het symposium de 
gelegenheid om vragen voor te leggen aan de sprekers. Wilt u vooraf een vraag stellen, dan kunt 
u deze sturen naar het e-mailadres: symposium@om.nl 
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