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Inleiding 

1. Inleiding en probleemstelling 

Vorig academiejaar heb ik stage gelopen bij de dienst Gedragswetenschappen van de federale 

politie. Hoewel deze stage meer specifiek doorging op de afdeling Kinderverhoor, kwam ik 

ook in aanraking met de afdeling Polygrafie. Er werd mij meer dan eens de kans geboden om 

een polygraaftest mee te volgen. De polygrafisten waren steeds bereid om extra tekst en uitleg 

te geven bij de procedure en de test zelf. Tijdens deze gesprekken werden ook problemen 

aangekaart die zich voordoen binnen de Belgische praktijk van de forensische polygrafie. 

Hieruit ontstond mijn interesse voor dit onderwerp. 

 

Een van de discussiepunten die werden aangehaald omvatte de bewijswaarde van de 

resultaten van een polygraaftest in de rechtszaal. Wanneer de polygrafisten worden 

opgeroepen om te getuigen, worden ze vaak geconfronteerd met een redevoering van de 

advocaat tegen de resultaten van de polygraaftest. De werking van het apparaat en de 

conclusies die worden getrokken uit de registraties worden vaak in vraag gesteld door de 

verdedigende partij. 

 

Het Belgisch bewijsrecht kent een vrij bewijsstelsel. Het wordt gekenmerkt door een vrijheid 

ten aanzien van het soort bewijsmiddelen dat wordt aangevoerd om een strafbaar feit aan te 

tonen. De bewijsmiddelen zijn dus niet op limitatieve wijze neergeschreven in de wet. Deze 

vrijheid geldt ook ten aanzien van de beoordeling van de waarde die aan deze bewijsmiddelen 

wordt toegeschreven. De rechter kan met andere woorden op alle elementen steunen die op 

een regelmatige wijze worden aangebracht, en oordeelt zelf over de waarde hiervan.1 

 

Er moet echter worden opgemerkt dat het principe van de vrije bewijswaardering en de 

bijhorende ‘conviction intime’2  stammen vanuit een tijd waarin geen technische 

bewijsmiddelen voorhanden waren. Waar vroeger op meer voor de hand liggende bewijzen 

werd gesteund, zoals verklaringen van getuigen, moet vandaag streng worden toegezien op de 

bewijsvergaring door middel van nieuwe bewijstechnieken. Deze komst van technische 

                                                 
1
  VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 1206. 

2
  De innerlijke veroordeling bij de rechter is het criterium waarbij een feit al dan niet bewezen wordt 

geacht. 
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bewijsmiddelen vraagt daarop aansluitend dat dit principe op een bepaalde wijze wordt 

beperkt. De vrije bewijswaardering, althans in absolute vorm, maakt een dergelijke controle 

moeilijk.3 

 

De betrouwbaarheid van de polygraaftest is uiteraard het middelpunt van de discussie. 

Hoewel vanuit het Belgisch strafrecht niet gewezen kan worden op een minimumdrempel van 

betrouwbaarheid voor een bewijsmiddel, mag het principe van de vrije bewijswaardering geen 

voorwendsel zijn om eender welk bewijs toe te laten. Belangrijk om op te merken is dat 

algemeen aanvaarde bewijsmiddelen, zoals verklaringen van getuigen, niet steeds ten volle 

betrouwbaar zijn.4 Ook hier dient de rechter een beslissing te nemen.  

 

Een tweede gevolg van het Belgisch vrije bewijsstelsel, is dat een onderscheid maken tussen 

een politiële techniek en bewijsmiddel onbeduidend is. Immers, wanneer men de 

regelmatigheid van bewijsmiddelen wenst te controleren, dient men ook de politietechniek, 

waarmee ze werden verkregen, in vraag te stellen.5 Zo mag een rechter niet steunen op 

aanwijzingen die werden verkregen via een onwettige telefoontap. In de eerste rechterlijke 

beslissing over het gebruik van de polygraaf in België, van 19 mei 2000, spreekt de Kamer 

van Inbeschuldigingstelling van Bergen zich positief uit over de polygraaf. Ze stelt in dit 

arrest vast dat het toestel betrouwbaar en de deskundige gekwalificeerd is.6 

 

Zoals hierboven werd aangehaald is de polygraaf om verscheidene redenen een veel 

besproken en fel bediscussieerd toestel. Deze masterproef wil inzicht verwerven in de 

ervaringen en percepties van de Gentse advocatuur ten opzichte van de polygraaf in België. 

 

 

                                                 
3
  TRAEST, P., “De polygraaf en het bewijsrecht in strafzaken. De toekomst van de polygraaf in het Belgisch 

strafrecht”, in BOCKSTAELE, M. (ed.), De polygraaf, Brussel, Politeia, 2000, 68. 
4
  HENDERSON, S. en TAYLOR, L., “Nothing but the Truth: Achieving Best Evidence Through Interviewing in 

the Forensic Setting”, in BROOKS-GORDON, B. en FREEMAN, M. (eds.), Law and Psychology, vol 9, Oxford, 

Oxford University Press, 2006, 154. 

5  TRAEST, P., “De polygraaf en het bewijsrecht in strafzaken. De toekomst van de polygraaf in het Belgisch 

strafrecht”, l.c., 78. 
6  K.I. Bergen, 19 mei 2000, onuitgegeven. In TRAEST, P., “Recente tendenzen in het bewijsrecht in 

strafzaken”, in VLAAMSE CONFEDERATIE DER BALIE IN GENT, Straf recht? Strafrecht, Antwerpen Maklu, 

2000, 270. 
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2. Criminologische relevantie 

2.1. Theoretische relevantie 

Een eerste belangrijk aspect voor mijn onderwerp, is het bestaan binnen het strafrechtsproces 

van twee modellen van strafrechtssystemen. Packer noemt ze het due process-model en het 

crime control-model.7 In het due process-model gelden andere waarden dan in het crime 

control-model. Due process-waarden geven voorrang aan de burgerlijke vrijheden. Hiermee 

kan de maximale vrijspraak van onschuldigen worden verzekerd. Het risico hiervan is dat veel 

schuldigen ook zullen worden vrijgesproken. Crime control-waarden geven voorrang aan de 

veroordeling van de schuldigen. Hieraan zijn twee kwalijke gevolgen verbonden. Ten eerste 

dat in tegenstelling tot het due process-model, onschuldigen onterecht kunnen worden 

veroordeeld. Ten tweede is er het risico op inbreuken van de burgerlijke vrijheden opdat het 

doel van het systeem kan worden bereikt. Een strafrechtssysteem is nooit puur volgens het 

due process-model of volgens het crime control-model gecategoriseerd. Wel zullen de 

waarden van een bepaald model domineren. België neigt eerder naar het due process-model.8 

 

Een tweede relevant element voor deze masterproef zijn mogelijke inbreuken op de 

burgerlijke vrijheden om het doel van het Crime control-model te bereiken, namelijk de 

waarheidsvinding. De bijzondere onderzoeksmethoden onderscheiden zich net door dat 

kenmerk en worden daarom ook uitdrukkelijk geregeld in de wet van 6 januari betreffende de 

bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden. Deze wettelijke 

regeling is niet enkel noodzakelijk vanuit het oogpunt van de rechtstaat. Het openbaar 

ministerie, onderzoeksrechters en politiediensten waren vragende partij voor meer 

rechtszekerheid en –bescherming bij de toepassing ervan.9 Een van de vragen die worden 

gesteld omtrent de polygrafie is dan ook of fundamentele rechten van de betrokkene worden 

                                                 
7  PACKER, H.L., The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press, 1968 in SANDERS, A. en 

YOUNG, R., “From suspect to trial” in MAGUIRE, M. en REINER, R. (eds.), The Oxford Handbook of 

Criminology, Oxford, Oxford University Press, 2007, 953-954. 
8
  DE HERT, P. en GUTWIRTH, S., ‘Politieaccountability tussen crime control en due process’ in Criminologie: 

tussen kritiek en realisme. Liber amica/orum Christan Eliaerts, CHRISTIAENS, J., ENHUS, E., NUYTIENS, A., 

SNACKEN, S. en VAN CALSTER, P. (eds.), Brussel, VUBPress, 2007, 103-126. 

9  BERKMOES, H. en DELMULLE, J., De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere 

onderzoeksmethoden, Brussel, Politeia, 2011, 17. 
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geschonden. Hierbij worden dan vooral art. 22 van de Grondwet en art. 8 van het E.V.R.M.  

aangevoerd.10 Beide artikels drukken het recht op eerbieding van het privéleven uit. 

 

Wanneer men beide modellen beschouwt kan men afleiden dat rechterlijke dwalingen in elk 

rechtssysteem zullen voorkomen, hoe goed het ook georganiseerd is. Dit heeft te maken met 

de structuur van bewijs. Bij de terechtzitting is het doel om de waarheid te vinden. Dit kan 

men helaas een illusie noemen. Het beste wat de rechter kan doen is een redelijke 

reconstructie maken van de vermeende feiten. En dit doet hij aan de hand van de aangebrachte 

bewijsmiddelen. Een rechterlijke dwaling omvat vrijwel altijd de verkeerde identiteit van de 

dader. De rechter kan de identiteit vaststellen aan de hand van (getuigen)-verklaringen en 

forensisch bewijs. De testresultaten van een polygraaf zijn als ondersteunend element een 

onderdeel van het forensisch bewijs. Deze bewijsmiddelen dragen echter steeds een bepaalde 

mate van onzekerheid met zich mee.11 De rechter hoeft dan ook niet honderd procent zeker te 

zijn, maar wel overtuigd op grond van de wettige bewijsmiddelen. Hoe meer zekerheid er is, 

hoe minder rechterlijke dwalingen er zullen voorkomen, maar ook hoe minder schuldigen 

zullen worden veroordeeld.12 

 

Crombag en collega’s spreken van de overtuigingsparadox. De paradox komt voort uit de 

signaaldetectietheorie en bestaat er in dat de rechter in serieuzere zaken het risico wil 

vermijden dat de schuldige wordt vrijgelaten. Hierdoor is hij geneigd om genoegen te nemen 

met minder bewijs. Het gevolg is dat in zeer ernstige zaken het percentage rechterlijke 

dwalingen hoger zal zijn dan in minder ernstige zaken.13 

 

                                                 
10  TRAEST, P., “De polygraaf en het bewijsrecht in strafzaken. De toekomst van de polygraaf in het Belgisch 

strafrecht”, l.c., 70-77. 
11

  VAN KOPPEN, P.J., “Rechterlijke dwalingen”, in VAN KOPPEN, P.J., HESSING, D.J., MERCKELBACH, H.L.G.J. 

en CROMBAG, H.F.M. (eds.), Het Recht van Binnen. Psychologie van het Recht, Deventer, Kluwer, 2002, 

875. 

12
  VAN KOPPEN, P.J., Overtuigend bewijs. Indammen van rechterlijke dwalingen, Amsterdam, Nieuw 

Amsterdam, 2011, 19. 

13
  CROMBAG, H., VAN KOPPEN, P.J. en WAGENAAR, W., Dubieuze zaken: de psychologie van strafrechtelijk 

bewijs, Amsterdam, Uitgeverij Contact, 1992, 101-102. 
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2.2. Praktische relevantie 

Advocaten verdedigen of vechten bewijsmiddelen aan in de rechtszaal. Binnen deze 

bewijsmiddelen horen ook de testresultaten van de polygraaf, die steeds fel worden 

bediscussieerd. Deze verdediging of aanvechting van de testresultaten gebeurt tegenover de 

rechter die beslist over de waardering die hij toekent aan deze resultaten. Uiteraard heeft de 

rechter zijn eigen opvattingen met betrekking tot de polygrafie en beslist hij hierover op 

soevereine wijze. Maar toch is het niet ondenkbaar dat de pleidooien van de verdedigende of 

burgerlijke partij een rol spelen in deze beslissing. 

 

In de literatuur kunnen met betrekking tot de polygraaf vooral de opvattingen van 

wetenschappers en discussies tussen wetenschappers worden gevonden. Met deze masterproef 

hopen we een bijdrage te leveren aan het inzicht in de opvattingen van actoren van het 

strafproces. Het zijn immers deze figuren die bepalen of argumenteren in welke mate de 

testresultaten van de polygraaf in de rechtszaal een rol mogen spelen. In dit onderzoek 

focussen we ons op één actor, namelijk de advocatuur. 

 

 

2.3. Relatie tussen theorie en empirisch onderzoek 

Zoals bij ieder wetenschappelijk empirisch onderzoek, is het ook in deze masterproef 

belangrijk dat duidelijk wordt weergegeven welke theoretische concepten en invullingen we 

toepassen. Er is immers steeds sprake van een invloed van theorie op  empirisch onderzoek en 

omgekeerd.14 

 

In dit onderzoek is theorie aanwezig, maar vervult geen hoofdrol. Ze wordt gebruikt als 

omkadering van de probleemstelling en als aanduiding van de criminologische relevantie. We 

onderzoeken de ervaringen en percepties van de advocatuur. Deze percepties zijn gebaseerd 

op hun ervaringen maar ook op theoretische beschouwingen. Zeker met betrekking tot de 

advocatuur, die minstens een rechtenopleiding heeft genoten, kan men veronderstellen dat 

theorie de onderzoeksdata beïnvloedt. Als onderzoeker is het mogelijk om uit te maken welke 

theoretische inzichten het betreffen, maar dit valt buiten het onderwerp van ons onderzoek. 

                                                 
14  BOTTOMS, A., “The relationship between theory and empirical observations in criminology”, in KING, R.D. 

en WINCUP, E. (eds.), Doing research on crime and justice, Oxford, Oxford University Press, 2008, 75-77. 
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3. Opbouw en verloop 

Tot hier toe bespraken we de centrale probleemstelling van dit onderzoek. Verder kwam de 

criminologische relevantie, zowel theoretisch als praktisch, reeds aan bod. Nu zullen we even 

overlopen wat verder wordt besproken in deze masterproef. 

 

In deel 1 van deze scriptie vindt de lezer een algemene literatuurstudie. Het is de bedoeling 

om een duidelijke en omstandige beschrijving van vier belangrijke componenten van dit 

onderzoek te geven. Namelijk polygrafie, rechterlijke dwalingen, zeden- en levensdelicten en 

advocatuur.  

 

In het segment over polygrafie gaan we naast een omschrijving ook dieper in op de Belgische 

situatie en hoe het zit in andere landen. Specifiek met betrekking tot de Belgische situatie 

geven we een korte historiek over het van start gaan van de polygrafie in België. Verder krijgt 

de praktijk de nodige aandacht, waarbij we dit ook cijfermatig bespreken. Vragen zoals hoe 

vaak het middel wordt aangewend en voor welk type misdrijven, worden beantwoord. 

Daarnaast krijgt de wettelijke omkadering van de Belgische polygrafie de nodige aandacht. 

Het volgende gedeelte van de literatuurstudie betreft rechterlijke dwalingen. We bespreken de 

definitie, oorzaken en prevalentie van dit fenomeen. Levensdelicten en seksueel misbruik 

worden geoperationaliseerd in het derde deel zoals de begrippen moeten worden begrepen. 

Hiervoor zullen we vooral beroep doen op het strafwetboek. De omschrijving van de 

advocatuur vormt het sluitstuk van de algemene literatuurstudie. 

 

In deel 2 van de masterproef wordt de methodologie, voorbereiding en uitvoering van het 

onderzoek uit de doeken gedaan. Dit houdt een bespreking en verantwoording in van de 

onderzoeksvragen, -strategie en -techniek. Verder wordt het opzet van het onderzoek belicht. 

We behandelen het onderzoeksmateriaal en de bronnen, de keuze van de onderzoekspopulatie, 

de selectie van de respondenten, het instrument en de dataverzameling en -verwerking. 

 

De resultaten van het onderzoek worden uitvoerig besproken in deel 3. De belangrijkste 

thema’s die naar voor kwamen uit de interviews worden behandeld. We bekijken wat de 

ervaringen zijn van onze respondenten op vlak van de toepassing van de polygraaf in België. 

Daarna werpen we een licht op hun percepties van de polygraaftechniek in het algemeen en in 

België specifiek. Hierbij komen heel wat kritieken naar boven. Voorts bespreken we hun 
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advies aan hun cliënten en hoe ze de polygrafie in de rechtbank ervaren. Daarnaast bespreken 

we de oorzaken van rechterlijke dwalingen zoals door de respondenten gezien, om af te 

sluiten met de bemerking dat de advocatuur te weinig wordt geïnformeerd. 

 

In het 4e deel van de masterproef maken we de algemene conclusie op. Hierin hernemen we 

kort wat aan bod kwam in de scriptie, beantwoorden we de onderzoeksvragen en formuleren 

we enkele aanbevelingen. 
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Deel 1: Literatuurstudie 

Inleiding 

Om de ervaringen en percepties van de advocatuur in het derde gedeelte van de scriptie beter 

te begrijpen en te kunnen kaderen, zullen we in dit gedeelte dieper ingaan op de vier 

belangrijkste begrippen van het onderzoek. Namelijk polygrafie, zeden- en levensdelicten, 

rechterlijke dwalingen en advocatuur. We leggen uit wat de polygrafie inhoudt en waarvoor 

het wordt gebruikt. Om de Belgische situatie te begrijpen, zullen we naast een beknopte 

introductiegeschiedenis van de polygrafie en de praktijk, de nadruk leggen op het wetgevend 

kader. Hiervoor behandelen we de wetgeving, omzendbrief en rechtspraak. Vervolgens 

ontrafelen we het fenomeen rechterlijke dwalingen door aandacht te besteden aan de definitie 

ervan, de oorzaken die ertoe leiden en de prevalentie. Daarna geven we aan wat onder zeden- 

en levensdelicten moet worden verstaan in deze masterproef. Ten slotte komt de advocatuur 

als beroepsgroep aan de beurt. We bekijken wie ze zijn, wat ze doen en onder welke 

voorwaarden. 

 

 

1. Polygrafie 

1.1. Omschrijving 

1.1.1. Wat is de polygrafie?  

De polygraaf wordt vaak verkeerdelijk de leugendetector genoemd. De term ‘leugendetector’ 

geeft immers het foute vermoeden dat het toestel in staat is om leugen van waarheid te 

onderscheiden. Polygraaf is een afgeleide van de Griekse woorden ‘poly’ en ‘grapho’ en kan 

letterlijk worden vertaald als veelschrijver.15 Dit is dan ook het enige wat het toestel doet. Het 

registreert bepaalde fysiologische activiteiten. Het toestel wordt niet enkel binnen de 

forensische setting gebruikt. In België kan de polygraaf veelvuldig worden teruggevonden in 

ziekenhuizen en psychologische laboratoria.16 In de Verenigde Staten konden sollicitanten 

                                                 
15

  VRIJ, A., “Physiological parameters and credibility: the polygraph”, in MEMON, A., VRIJ, A. en BULL, R., 

Psychology and Law. Truthfulness, Accuracy and Credibility, Londen, McGraw-Hill, 1998, 77. 

16
  VANSTEENWEGEN, D. en EELEN, P., “De waarheid, niets dan de waarheid? Algemene psychofysiologische 

principes en hun relevantie voor een wetenschappelijke benadering van leugendetectie”, in BOCKSTAELE, 

M. (ed.), De polygraaf, Brussel, Politeia, 2000, 33. 
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worden onderworpen aan een polygraaftest. Sinds de Employee Polygraph Protection Act van 

1988 is dit enkel nog mogelijk voor werknemers van de overheid en wetshandhaving.17 

Hiermee wensen we aan te tonen dat de polygraaf slechts een toestel is dat registreert, maar 

dat wel voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. 

 

 

1.1.2. Soorten testen 

Binnen de forensische polygrafie kunnen er drie verschillende technieken of testen worden 

onderscheiden. Als eerste kwam de irrelevante-relevante-vragentechniek van Keeler en 

Larson. Hierbij worden, zoals de naam suggereert, relevante vragen met betrekking tot het 

misdrijf afgewisseld met irrelevante neutrale vragen. Hierop kwam de kritiek dat beide 

soorten vragen stress kunnen opleveren bij de ondervraagde. Reid ontwikkelde vervolgens de 

Controle Vraag Techniek. In plaats van irrelevante neutrale vragen te stellen, worden controle 

vragen gesteld die zowel bij de schuldige als onschuldige betrokkene stress veroorzaken. 

Lykken formuleerde bezwaren tegen die techniek en ontwikkelde de Schuldige Kennis 

Techniek (verder SKT). Het doel bij deze techniek is om te achterhalen of de ondervraagde 

kennis bezit die enkel de dader kan weten, en dus niet om de geloofwaardigheid te testen. 

Deze techniek is in de literatuur minder omstreden dan de Controle Vraag Techniek van Reid. 

Maar de SKT kan moeilijk worden toegepast in de praktijk omdat deze vereist dat enkel 

daders en politiefunctionarissen over deze informatie beschikken. De zaak mag dus niet 

uitvoerig worden behandeld in de media. Indien dit wel het geval zou zijn, kan immers 

iedereen over de ‘schuldige kennis’ beschikken en wordt het moeilijk onderscheid te maken 

tussen dader en onschuldige maar geïnformeerde burger. 18 

 

 

1.1.3. De Controle Vraag Techniek 

Het is deze techniek die wordt gebruikt in België en het meest wordt toegepast in de rest van 

de wereld. De Belgische federale politie gebruikt de CVT omdat deze techniek samen met de 

SKT op dit ogenblik de beste testen voor handen zijn. En van deze twee technieken is de CVT 

                                                 
17  LYKKEN, D.T., A tremor in the blood: uses and abuses of the lie detector, New york, Plenum Press, 1998, 1. 
18

  VANNESTE, S., ‘De toepassing van de polygraaf bij verdachten. Waarheid of leugen?’, Panopticon, 2003, 

425-437. 
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het eenvoudigst toe te passen, omwille van de reden eerder vermeld.19 De CVT wordt ook wel 

de Comparison Question Technique genoemd, omdat de reacties op relevante vragen worden 

vergeleken met de reacties op controlevragen.20 Tijdens deze test worden beide soorten 

vragen afgewisseld. De relevante vragen betreffen de feiten zelf. Bijvoorbeeld: “Heeft u op 12 

mei van dit jaar Sofie K. neergeschoten?”. De controlevragen polsen naar acties die indirect 

kunnen worden gelinkt aan de feiten, maar er niet naar verwijzen. Ze zijn algemeen, 

opzettelijk vaag en betrekken een lange tijdspanne. Bijvoorbeeld: “Heeft u ooit iemand 

opzettelijk pijn gedaan om wraak te nemen?”. De bedoeling is om, door de verdachte geen 

andere keuze te geven dan te liegen, zowel de onschuldige als schuldige verdachte beschaamd 

te maken en zo opwinding te veroorzaken.21 De idee hierachter is dat een onschuldige zich 

meer zorgen maakt om de controlevragen, en hier dus ook sterker op zal reageren.22 Met 

ander woorden reageert de verdachte het sterkst op die vragen die hij als bedreiging ervaart. 

Voor de schuldige zijn dit de relevante vragen, voor de onschuldige zijn dit de controlevragen 

zoals te zien is in fig. 1. De CVT is gebaseerd op emotionele reacties die een testpersoon 

geeft, in tegenstelling tot de SKT die gebaseerd is op cognitieve reacties.23 

 

 
  Fig. 1. Fysiologische reactie van onschuldige en schuldige op relevante en controlevraag. 

 

Er zijn verschillende problemen die worden opgeworpen met betrekking tot de CVT. Vier 

hiervan zijn de volgende. Ten eerste heeft de CVT een slechte theoretische onderbouw. Want 

onschuldige personen die reeds een lange tijd worden beschuldigd van bepaalde feiten zullen 

                                                 
19

  VERSCHUERE, B., ‘De waarheid over de leugendetectie’, Expertise en Recht, 2008, 47-55. 

20
  VRIJ, A. en MANN, S., ‘Lie Detection Assessments as Evidence in Criminal Courts’ in Law and Psychology, 

BROOKS-GORDON, B. en FREEMAN, M. (eds.), New York, Oxford University Press, 2006, 161-181. 

21
  VRIJ, A. en MANN, S., ‘Lie Detection Assessments as Evidence in Criminal Courts’, l.c., 161-181. 

22
  MERCKELBACH, H.L.G.J. en BOELHOUWER, A.J.W., “Leugendetectie” in, VAN KOPPEN, P.J., HESSING, D.J., 

MERCKELBACH, H.L.G.J. en CROMBAG, H.F.M. (eds.), Het recht van binnen, Deventer, Kluwer, 2002, 657. 

23
  VERSCHUERE, B., l.c., 47-55. 
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ook de relevante vragen als bedreigend  ervaren en er dus ook hevig op reageren. Verder dient 

de polygrafist de verdachte opzettelijk te misleiden. De hiermee gecreëerde opwinding is een 

noodzakelijk criterium voor de onschuldige om in de test te slagen. Dit kan als onethisch 

worden beschouwd, en mogelijk tegenstrijdig zijn met de wet in sommige landen. Ten derde 

lijdt de CVT aan een gebrek aan standaardisatie. De controlevragen moeten steeds worden 

aangepast naargelang het misdrijf. Bovendien kan men een controlevraag enkel stellen indien 

men weet dat de ondervraagde deze actie ooit al heeft ondernomen. Bijgevolg is er veel 

afhankelijk van de bekwaamheid van de polygrafist.24 Ten slotte is er het probleem van de 

tegenmaatregelen. Uit een studie van Honts en anderen bleek dat de ervaren polygrafist 

slechts in staat was om 12 procent van de fysieke en geen enkele van de mentale 

tegenmaatregelen op te merken.25 Dit is echter een probleem voor elke polygraaftest, niet 

enkel voor de CVT.26 

 

 

1.1.4. Wetenschappelijk debat omtrent de polygraaf 

Het gebruik van de polygraaf is zeer omstreden. De bekendste deskundigen op dit terrein, 

Raskin en Lykken, hebben hier gedurende een tiental jaar discussie over gevoerd. In de 

volgende paragraaf bekijken we hun standpunten van naderbij. Het debat wordt nu 

overgenomen door Furedy en Iancono in het kamp van Lykken, tegen het gebruik van de 

polygraaf. In het kamp van Raskin, als voorstander van de polygraaf, neemt vooral Honts het 

debat over.27 

 

Volgens het standpunt van Lykken is het ongehoord om een strafrechtelijke veroordeling 

(gedeeltelijk) te baseren op de resultaten van een polygraaftest, die volgens hem op grond van 

de best beschikbare data voor slechts 75 procent accuraat zijn en bovendien nog eens 

vertekend zijn tegenover de testpersoon die de waarheid spreekt. Terwijl hij een 

ogenschijnlijke discriminatie van de polygrafie in de rechtszaal aangeeft tegenover andere 

                                                 
24

  VRIJ, A. en MANN, S., ‘Lie Detection Assessments as Evidence in Criminal Courts’, l.c., 161-181. 

25
  HONTS, C.R., RASKIN, D.C. en KIRCHER, J.C., ‘Mental and physical countermeasures reduce the accuracy of 

polygraph tests’, Journal of Applied Psychology, 252-259. 

26
  VRIJ, A., GRANHAG, P.A. en PORTER, S., ‘Pitfalls and Opportunities in Nonverbal and Verbal Lie Detection’, 

Psychological Science in the Public Interest, 2010, 89-121.  

27
  VAN DAELE, D. en VAN WELZENIS, I. (eds.), Actuele thema’s uit het strafrecht en de criminologie, Leuven, 

Universitaire Pers Leuven, 2004, 196. 



12 
 

bewijsmiddelen, die ook maar een matige betrouwbaarheid hebben, zoals de verklaringen van 

ooggetuigen, argumenteert hij toch om de polygrafie uit de rechtszaal te weren omwille van 

twee redenen. Ten eerste werpt hij op dat enkel die polygraaftesten in de rechtszaal worden 

aangebracht waar de beklaagde faalde.28 Volgens zijn berekening zou maar liefst 52% van de 

testresultaten die worden gebruikt als bewijsmiddel foutief zijn.29 Ten tweede stelt hij dat de 

testresultaten voorbarig een oordeel uitspreken over de algemene geloofwaardigheid van de 

beklaagde.30 

 

Raskin daarentegen is voorstander van het gebruiken van polygraafresultaten in de 

rechtszaal.31 Hij stelt dat een voorzichtige beschouwing van de beschikbare studies ons leert 

dat er wetenschappelijke ondersteuning is voor het gebruik van de polygraaf in bepaalde 

settings. Hiermee doelt hij op de commerciële aanwending van de polygraaf en het gebruik 

ervan binnen veiligheidsprogramma’s in de Verenigde Staten. Deze situaties zijn volgens 

Raskin heel wat minder geschikt voor de polygrafie. Hij is van mening dat mits een behoorlijk 

gebruik van de techniek door gekwalificeerde professionals, de polygrafie hetzelfde niveau 

van accuraatheid kan behalen als andere vormen van bewijs, en zelfs een hoger niveau dan 

bewijsmiddelen zoals verklaringen door ooggetuigen.32 

 

 

1.1.5. Polygrafie toegepast in een forensische context 

Als toepassing binnen de forensische setting wordt de polygraaf gebruikt als hulpmiddel om 

de geloofwaardigheid van verklaringen van getuigen en verdachten te bepalen. 

Polygraaftesten worden vaak uitgevoerd in situaties waarin er onvoldoende andere elementen 

                                                 
28

  Dit argument moet in het licht gezien worden van de praktijk van plea bargaining in de V.S., waar de 

openbare aanklager een voorstel doet aan de beklaagde. Indien de polygraaftest in het voordeel van de 

beklaagde spreekt, wordt hij niet langer vervolgd. Maar wanneer hij de test faalt, wordt de resultaten als 

bewijs meegenomen in de rechtszaal. 
29

  Hij start zijn berekening met een fictief ratio van 70% onschuldigen en 30% schuldigen. Waarbij 40% van 

de onschuldigen en 85% van de schuldigen de polygraaftest faalt. Wat betekent dat op 100 testen, 26 van 

30 schuldigen en 28 van de 70 onschuldigen als leugenachtig worden bestempeld, en dat dus 28/54 ofwel 

52% van de testresultaten gebruikt in de rechtszaal foutief zijn. 

30
  LYKKEN, D.T., o.c., 255-257. 

31
  VRIJ, A., Detecting Lies and Deceit. The Psychology of Lying and the Implications for Professional Practice, 

Chichester, Wiley, 2000, 205. 

32
  RASKIN, D.C., “Does science support polygraph testing?”, in GALE, A., The polygraph test. Lies, Truth and 

Science, Londen, Sage, 1998, 96-110. 
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aanwezig zijn.33 De polygraaf registreert vijf fysiologische reacties tijdens de ondervraging.34 

Dit zijn de ademhalingsexpansie, de zweetsecretie van de vingers, de hartslag, de bloeddruk 

en het bloedvolume.35 Veranderingen in de fysiologische activiteiten worden gerelateerd aan 

spanning. Reeds ver terug in de geschiedenis wordt ervan uitgegaan dat liegen gepaard gaat 

met bepaalde fysiologische reacties. In de literatuur wordt vaak de oude 

leugendetectiemethode van de Chinezen aangehaald. Veronderstelde leugenaars moesten 

kauwen op rijstpoeder. Als het rijstpoeder droog blijft werd de persoon van liegen 

beschuldigd.36 Men gaat ervan uit dat leugenaars meer gespannen zijn dan mensen die de 

waarheid spreken.  

 

De polygraaf meet spanning, meer bepaald de angst om te worden betrapt, en geen leugens.37 

De CVT is gebaseerd op de emotionele reactie die gepaard zou gaan met liegen. Maar er 

bestaat geen respons die eigen is aan liegen of bedrog. Dit is dan ook meteen het grootste 

probleem binnen het domein van de leugendetectie. Een ander probleem zijn de grote 

verschillen tussen individuele reacties van mensen op liegen.38 Tegenstanders werpen vaak de 

Othello-fout op, waarbij het nerveuze gedrag van een waarheidspreker wordt gezien als een 

teken van leugenachtigheid.39 Conclusies die worden gemaakt zijn steeds afgeleiden van de 

registraties, dus niet honderd procent eenvormig. 40 Wetenschappelijk gezien is er meer 

vertrouwen in de SKT die gebaseerd is op cognitieve, in plaats van op emotionele reacties.41 

 

 

                                                 
33

  VAN DAELE, D., en VAN WELZENIS, I. (eds.), l.c., 203. 

34
  In bijlage 1 kan een uitdraai teruggevonden worden van de registraties door een polygraaf van  mijn 

fysiologische reacties. Ik heb de kans gekregen zelf deel te nemen aan een kaarttest op de dienst 

Polygrafie tijdens mijn stage op de dienst Gedragswetenschappen. 

35
  BOCKSTAELE, M., ‘Wetenschap of Pinocchio: de polygraaf’, Politiejournaal, 2002, 14. 

36
  VRIJ, A., “Door de mand. Liegen en het ontmaskeren van leugenaars: leugens en waarheden over de 

polygraaf”, in BOCKSTAELE, M. (ed.), De polygraaf, Brussel, Politeia, 2000, 16. 

37
  BOCKSTAELE, M., l.c., 14. 

38
  VRIJ, A. en MANN, S., ‘Lie Detection Assessments as Evidence in Criminal Courts’, l.c., 161-181. 

39
  VAN DAELE, D., en VAN WELZENIS, I. (eds.), l.c., 197. 

40
  X., (2003) ‘Ministeriële omzendbrief betreffende het gebruik van de polygraaf in de strafrechtspleging’ 

[WWW] http://www.juridat.be/cgi_wel3/article3.pl  [11/04/2012] 

41
  BOCKSTAELE, M., l.c., 14. 
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1.2. Polygrafie in België 

1.2.1. Beknopte geschiedenis 

De zaak Dutroux werd de aanleiding om in België voor het eerst ook gebruik te maken van de 

polygrafie. Wanneer men eind 1996 begin 1997 op zoek was naar de locatie van de vermiste 

kinderen, volgden de onderzoekers tips op van een informant die een cel deelde met een 

pedofiel die informatie zou hebben. Na drie maanden zoeken bleef men zonder resultaat. 

Hieruit is echter wel het idee ontstaan om een zoektocht te starten naar technieken die de 

geloofwaardigheid van een verklaring nagaan. Na onderzoek werden verschillende methoden 

ontdekt, waaronder de polygraaf. De magistraten konden deze methoden aanwenden indien zij 

dit nodig achtten.42  

 

In 1998 werd voor het eerst gebruik gemaakt van de forensische polygrafie in België.43 Het 

gebruik werd in de eerste plaats beperkt tot de zaak rond de ‘Bende van Nijvel’.44 Na het 

succes in een andere zaak, namelijk de zaak Lekeuche in 2000, werd de polygraaf nog in een 

dertigtal andere strafzaken toegepast. Omdat Belgische polygrafisten toen nog onbestaande 

waren, werden de Franstalige zaken door Canadese en de Nederlandstalige zaken door Zuid-

Afrikaanse examinatoren uitgevoerd.45 Sinds 2001 werden voor het eerst polygraaftesten 

uitgevoerd door twee Belgische polygrafisten, opgeleid in Canada.46 

 

 

1.2.2. De Belgische praktijk…  

In België worden alle polygraaftesten uitgevoerd door de federale politie. Meer bepaald de 

afdeling Polygrafie binnen de dienst Gedragswetenschappen van de Directie technische en 

wetenschappelijke politie.47  De dienst Gedragswetenschappen maakt gebruik van de 

                                                 
42

  DE WINNE, J., ‘Onbekend maakt onbemind? Forensische psychofysiologie en het gerechtelijk onderzoek: 

de Belgische ervaring’, in De polygraaf, BOCKSTAELE, M. (ed.), Brussel, Politeia, 2000, 57-65. 

43
  BOCKSTAELE, M., l.c., 14. 

44
  X., (2003) ‘Ministeriële omzendbrief betreffende het gebruik van de polygraaf in de strafrechtspleging’ 

[WWW] http://www.juridat.be/cgi_wel3/article3.pl  [11/04/2012] 

45
  MERCKELBACH, H.L.G.J. en BOELHOUWER, A.J.W., l.c., 657. 

46
  BOCKSTAELE, M., l.c., 14. 

47
  Federale Politie – Dienst Publications en protocol, (z.d.), ‘De directie van technische en wetenschappelijke 

politie (DJT)’ [WWW] Federale Politie, http://www.polfed-fedpol.be/org/org_dgj_djt_nl.php [20/12/11] 
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menswetenschappen om de gerechtelijke taken van de federale en lokale politie kwalitatief te 

verbeteren. Het gaat hierbij vooral om de verhoortechnieken, enerzijds toegespitst op 

minderjarigen en anderzijds met gebruik van de polygraaf.48 Sedert mei 2001 worden de 

testen afgenomen door twee officieren van de gerechtelijke politie die een intense opleiding 

hebben gevolgd aan de Royal Canadian Mounted Police Academy in Ottowa.49 Ondertussen 

telt de dienst Polygrafie vijf examinatoren. 

 

 

1.2.3. … in cijfers 

Er worden cijfergegevens bijgehouden over de uitgevoerde polygraaftesten sinds 2001. De 

gegevens die hier verder in de paragraaf worden gebruikt, werden verkregen via de dienst 

Gedragswetenschappen van de federale politie. 

 

Over tien jaar tijd is een geleidelijke stijging op te merken in het aantal testen die worden 

uitgevoerd over het hele land. Toch is er een expansie van het aantal testen te melden van 60 

in 2001 naar 501 in 2011. Deze grote sprong bestaat deels uit een toename van 220 procent 

van 2001 naar 2002. Nadien is een gemiddelde stijging van 10 procent waar te nemen. 50 Het 

is niet verwonderlijk dat er steeds meer testen worden afgenomen, en dit niet enkel omwille 

van een grotere bekendheid onder de actoren in het strafproces, maar ondertussen telt de 

dienst Polygrafie vijf examinatoren in plaats van twee, hierdoor kunnen bijgevolg meer testen 

worden uitgevoerd. 

 

Van alle gerechtelijke arrondissementen werden voor Gent de meeste testen uitgevoerd, 

namelijk 70. Dendermonde en Leuven volgen zeer snel met respectievelijk 64 en 60 testen.51 

De verdeling tussen Vlaanderen en Wallonië is bovendien een zeer opvallend gegeven. Maar 

liefst 74 procent van de testen werden uitgevoerd voor gerechtelijke arrondissementen in 

Vlaanderen. 

 

                                                 
48

  PONSAERS, P. en MULKERS, J., Politionele recherchetechnieken; een praktijk overzicht., Antwerpen, Maklu, 

2001, 59. 

49
  BOCKSTAELE, M., l.c., 14. 

50
  Cijfergegevens ontvangen van  de dienst Gedragswetenschappen. 

51
  Zie  bijlage 2 voor de grafiek met de verdeling van testen per gerechtelijke arrondissement in 2001. 
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Voor het toepassen van een polygraaftest gelden de regels van proportionaliteit en 

subsidiariteit. Er zijn vijf hoofdcategorieën van misdrijven waarvoor de polygrafie wordt 

toegepast. Deze zijn diefstal met geweld, moord, zedenfeiten, opzettelijke slagen en 

verwondingen en opzettelijke brandstichting. Zedenfeiten zijn met voorsprong de grootste 

groep. Maar liefst 52 procent van de uitgevoerde testen in 2011 betrof zedenfeiten. Dit heeft 

te maken met een typische karaktereigenschap die zedenzaken bezitten. Het gaat namelijk 

vaak om woord tegen woord-situaties, waarin weinig andere materiële elementen voor handen 

zijn. Polygraaftesten met betrekking tot moord staan op de tweede plaats met 9 procent. 

Opzettelijke slagen en verwondingen en opzettelijke brandstichting delen een derde plaats met 

een goede 5 procent. Voor diefstal met geweld worden het minst testen uitgevoerd. 

 

Er zijn drie verschillende uitkomstmogelijkheden voor een polygraaftest. Namelijk 

geloofwaardig, ongeloofwaardig en onbeslist. Verder kan de testpersoon te allen tijde 

besluiten om de test te onderbreken. Voor een vierde van de afgenomen polygraaftesten in 

2011 werd geen resultaat bekomen. Dit komt omdat 20 procent van de betrokkenen de test 

hebben onderbroken en een andere 6 procent een onbeslist resultaat hadden. Daarnaast werd 

40 procent van de ondervraagden als geloofwaardig bevonden en een 15 procent 

ongeloofwaardig. Zoals we verder zullen zien, volgt na de eigenlijke test nog een bijkomend 

verhoor. In 2011 zijn 3 procent van de verdachten overgegaan tot een bekentenis na de 

polygraaftest. 

 

 

1.2.4. Is de Belgische polygrafie verankerd in de wet? 

Forensische expertise of onderzoeksmethoden gaan niet altijd eenvoudig hand in hand met de 

strafprocedure. In de continentale Europese rechtssystemen is het doen slagen van een 

huwelijk tussen de onderzoeksmethoden en de strafprocedure slechts een onderwerp van de 

afgelopen jaren 52. 

 

Onderzoeksmethoden, alsook de forensische, zijn vaak niet verenigbaar met de (grond)wet 

van een land. Omdat deze onderzoekstechnieken de privacy van mensen schendt moet er 

                                                 
52

  WIERSMA, S., ‘Introduction’ in Forensic Expertise. An Inquiry into the Desirability of and Opportunities for 

International Standards., NIJBOER, J.F. en SPRANGERS, W.J.J.M. (eds.), Amsterdam, Thela Thesis, 2000, 

167.  
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steeds een wettelijke basis zijn. Dit geldt voor alle landen die het E.V.R.M. hebben 

geratificeerd, immers artikel 8 stelt dat elke inbreuk op de privacy in overeenstemming moet 

gebeuren met de wet. 53 

 

 

 1.2.4.1. Wetgeving 

Het gebruik van de polygraaf wordt in België geregeld via de artikelen 47bis en 112ter van 

het wetboek van strafvordering. Art. 47bis Sv. beschrijft de regels die in acht moeten worden 

genomen bij het verhoren van een persoon. 54 Ten eerste dient men een drietal zaken mee te 

delen. Namelijk dat het verhoor in gebruikte bewoordingen kan worden genoteerd, dat 

bepaalde opsporings-handelingen kunnen worden gevraagd en dat de verklaring in rechte kan 

worden gebruikt. Verder mag de verhoorde gebruik maken van de documenten in zijn bezit. 

Het proces-verbaal dient voorts alle details met betrekking tot aanwezige personen, tijdstippen 

en bijzondere omstandigheden van het verhoor te omvatten. De verhoorde kan zich in een 

andere taal uitdrukken dan die van de procedure. En ten slotte wordt de betrokken persoon 

gevraagd of hij enige wijzigingen of verbeteringen wenst aan te brengen aan zijn verklaring.55 

 

Art. 112ter Sv. behandelt op zijn beurt de audiovisuele en de auditieve opname van het 

verhoor.56 Het stelt dat de persoon op voorhand van de audiovisuele opname dient op de 

hoogte te worden gebracht. Het verhoor wordt door de procureur des Konings, 

onderzoeksrechter of een bij name aangewezen politieambtenaar uitgevoerd. In het geval van 

een polygraaftest zal dit steeds een gespecialiseerde politieambtenaar zijn.57 Het artikel 

bepaalt verder dat het proces-verbaal zowel de belangrijkste elementen als de motivatie voor 

de audiovisuele opname zal bevatten. Voorts is een letterlijke overschrijving mogelijk net 

zoals bij het gewone verhoor. Ten slotte bestaan er twee originele exemplaren van de opname, 
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die enkel mogen worden beluisterd of bekeken door de partijen in het geding en de personen 

die beroepshalve betrokken zijn bij het opsporingsonderzoek.58 

 

 

 1.2.4.2. Omzendbrief COL3/2003 

Een meer specifieke regeling voor de forensische polygrafie in België werd opgenomen in de 

omzendbrief COL3/2003. Hierin zijn aanbevelingen opgesteld met medewerking van het 

directoraat-generaal Strafwetgeving en Rechten van de Mens van het ministerie van Justitie 

en van het departement Criminologie van het NICC.5960  

 

Juridisch kader en toepassingsgebied 

Het betreft een verhoor volgens de artikelen 47bis en 70bis Sv., wel te verstaan in een 

bijzondere vorm, waarvan het doel is om de waarheid te achterhalen. Meer bepaald om de 

geloofwaardigheid van de verklaringen te kennen. Tijdens de testen kunnen enkel vragen 

worden gesteld met betrekking tot de feiten, nooit betreffende de persoonlijkheid van de 

betrokkene. 

 

De resultaten dienen voor het vormen van hypotheses in het kader van het onderzoek. 

Bijgevolg is het noch de politie noch de magistratuur toegestaan om enkel de testresultaten in 

acht te nemen. Een polygraaftest dient als bijkomend instrument. De resultaten moeten steeds 

worden ondersteund door andere onderzoeksgegevens. Anderzijds kan omwille van het 

criterium van noodzaak, geen beroep worden gedaan op de polygraaftest louter ter 

bevestiging. 

 

Iedereen die betrokken is bij het onderzoek kan in aanmerking komen om te worden verhoord 

met behulp van de polygraaf. Echter moet worden vermeden om slachtoffers te betrekken. 
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Reeds veroordeelden kunnen hier geen aanspraak op maken, daar de gerechtelijke fase reeds 

werd afgerond. Aangezien toestemming van de te ondervragen persoon steeds nodig is, kan de 

polygraaftest zowel tijdens het opsporingsonderzoek, als tijdens het gerechtelijk onderzoek 

worden uitgevoerd. 

 

Een polygraaftest betreft een gespecialiseerde opdracht van de gerechtelijke politie, en valt 

derhalve onder de bevoegdheid van de federale politie. De gespecialiseerde federale 

politieambtenaren, de polygrafisten, nemen enkel de test en het eventueel er onmiddellijk op 

volgend verhoor voor hun rekening. De oorspronkelijk aangewezen politiedienst blijft aldus 

leider van het onderzoek. 61 

 

Algemene beginselen 

De algemene beginselen van de polygraaftechniek betreffen de legaliteit van bewijzen, de 

vrije toestemming, de proportionaliteit en de subsidiariteit. Met betrekking tot de legaliteit 

van bewijzen stelt de omzendbrief dat de procureur des Konings en de onderzoeksrechter 

beide zullen waken over de wettigheid van verkregen resultaten. Zij en de feitenrechter zullen 

dan ook geen op ongeoorloofde of oneerlijke wijze verkregen ongunstige resultaten of 

bekentenissen mogen overwegen. 

 

Verder wordt aangeduid dat de toestemming vrij en met kennis van zaken moet worden 

gegeven. Dit houdt in dat dit gebeurt zonder enige morele druk en op elke moment kan 

worden ingetrokken. Uit de volledige vrijwilligheid vloeit voort dat de weigering nooit ten 

laste geldt van de betrokkene. De toestemming wordt ook pas geldig geacht indien de persoon 

in kwestie “volledig en nauwkeurig wordt ingelicht over de werking van de polygraaf en over 

de geschatte graad van wetenschappelijke betrouwbaarheid.”62 Indien dit niet het geval is kan 

geen rekening worden gehouden met de resultaten en eventuele bekentenissen. Aangaande 

proportionaliteit en subsidiariteit lezen we in de omzendbrief dat de procureur des Konings en 

de onderzoekers over gegevens moeten beschikken waaruit blijkt dat de persoon deelnam aan 

of over informatie beschikt van misdaden of ernstige wanbedrijven en dat de polygraaf slecht 
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kan worden ingezet wanneer andere onderzoeksmiddelen faalden om voldoende gegevens te 

verschaffen. 63 

 

Te volgen procedure 

Ten eerste is het van de procureur des Konings dat het voorstel voor een verhoor met de 

polygraaf moet uitgaan. In het geval dat de betrokkene hier zelf om verzoekt, gaat de 

machtiging uit van hem. Vervolgens dient de politieambtenaar tijdens een onderhoud met de 

te verhoren persoon te wijzen op de specifieke omstandigheden van de zaak en aanduiden wat 

de redenen zijn voor een polygraaftest. Hij dient tevens de werking hiervan uit de doeken te 

doen en de nadruk te leggen op het volkomen vrijwillig karakter van de toestemming, die 

eventueel terug kan worden ingetrokken. Ten derde wordt, na toestemming, beroep gedaan op 

de polygrafist. Hij neemt kennis van het dossier en stelt de vragen voor de polygraaftest op 

met behulp van de politiedienst die belast is met het onderzoek. Eventueel worden deze 

vragen nadien overgemaakt aan de procureur des Konings en geherformuleerd. Ten slotte 

wordt bij de bepaling van de testdatum bij voorkeur rekening gehouden met de 

beschikbaarheid van de procureur des Konings. Zodat hij met zijn aanwezigheid in de 

regiekamer rechtstreeks toezicht zou kunnen uitoefenen.64 

  

Hoewel de principes in deze omzendbrief dienen te worden gevolgd, mogen de richtlijnen 

ervan niet als juridisch bindend worden beschouwd.65  Eind 2001 werd in de Senaat 

meegedeeld dat het College van de Procureurs-Generaal bedenkingen had omtrent het 

dwingend karakter van het ontwerp van de omzendbrief. Ze zijn de mening toegedaan dat 

voor een onderzoekstechniek losse raadgevingen ten aanzien van de magistratuur voldoende 

moeten zijn. De minister van Justitie antwoord hierop hetzelfde standpunt in te nemen als het 

College, maar stelt verder in het antwoord dan toch dat aan het dwingend karakter van de 

omzendbrief niet kan worden geraakt omwille artikel 143 van het Gerechtelijk Wetboek, dat 

stelt dat richtlijnen bindend zijn voor alle leden van het Openbaar Ministerie.66 
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 1.2.4.3. Rechtspraak 

In de noot van het arrest van 13 juni 2000 van het hof van beroep in Bergen bespreekt men de 

polygraaf, die op dat moment maar nog twee jaar gekend is in België. Men vindt dat de 

techniek verenigbaar is met de algemene rechtsprincipes van ons juridisch systeem, in het 

bijzonder het principe van het vrije bewijsstelsel. Men poneert dan ook dat een wettelijk kader 

voor de polygrafie op dit moment nog niet noodzakelijk is. Verder wordt er geredeneerd dat 

de techniek het recht op zwijgen niet schendt, daar het slechts een verfijnde verhoortechniek 

is. Men stelt voorts dat na twee jaar voorzichtigheid en scepticisme, men overtuigd is van de 

methode, het werd immers bewezen te werken door de jaren gebruik in Canada en nu het 

succes bij ons. De auteurs bevelen de minister van Justitie ten slotte aan om Belgische 

polygrafisten op te leiden.67 

 

Omdat het Hof van Cassatie in deze zaak wordt geconfronteerd met het gebruik van de 

polygraaf in een gerechtelijk vooronderzoek, is het arrest van 5 maart 2003 van belang. De 

eiseres argumenteert dat de polygraaftest die werd uitgevoerd, op een andere persoon in 

diezelfde zaak, nietig is omdat zij niet aanwezig was bij het verhoor. Zowel het hof van 

assisen als het Hof van Cassatie volgen deze redenering niet. Men stelt immers dat de 

onderzoeksrechter en de politie de bevoegdheid hebben om een persoon te verhoren buiten de 

aanwezigheid van de verdachte, op voorwaarde dat de verklaring en de resultaten ervan in het 

dossier worden bijgevoegd en dus open zijn voor debat voor beide partijen. Of de polygraaf 

met dit arrest zijn bestaansrecht binnenhaalde, is volgens de auteur van de noot waarschijnlijk. 

Hij strekt echter tot de aanbeveling dat er een wettelijke regeling komt voor de aanwending 

van de polygraaf, alvast vóór men in de praktijk zijn eigen spelregels heeft opgesteld.68 

 

Verder is het arrest van 15 februari 2006 van het Hof van Cassatie van groot belang voor de 

aanwending van de polygraaf, omdat het Hof op verschillende vragen een antwoord biedt. De 

eiser brengt vijf argumenten aan waarom het verhoor met behulp van de polygraaf nietig moet 

worden verklaard.69 Een eerste argument betreft het statuut van de polygrafist. Er wordt 

aangevoerd dat de examinator een deskundige is, en dus de eed moet afleggen. Het Hof 

verwerpt dit argument en stelt dat ondanks de polygrafist om de test wordt verzocht omwille 
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van zijn bijzondere bekwaamheid, geen deskundige is, daar hij niet de opdracht heeft om de 

rechter te adviseren. Ten tweede beweert de eiser dat er onvoldoende tegenspraak kon worden 

gevoerd. Ook dit argument veegt het Hof van tafel met de stelling dat het recht op tegenspraak 

wel degelijk werd gewaarborgd omdat alle stukken in het strafdossier werden opgenomen en 

dus open waren voor debat. Als derde argument voert de eiser aan dat de polygraaftest in 

strijd is met het zwijgrecht. Hierop reageert het Hof met de redenering dat de betrokkene zich 

vrijwillig heeft onderworpen aan de test, en deze toestemming op elk moment terug kon 

intrekken. Bovendien kunnen de videobeelden worden nagekeken op enige vorm van druk. 

Dat er voor de aanwending van de polygraaf geen wettelijke basis bestaat, vormt het vierde 

argument. Tevens dit argument kan het Hof niet aanvaarden omdat er in België een vrij 

bewijsstelsel geldt. Het Hof verwijst bovendien naar de omzendbrief van 6 mei 2003 van het 

College van Procureurs-generaal. Tot slot vecht de eiser de betrouwbaarheid van de 

polygraaftest aan. De onaantastbare beoordeling door de rechter, vormt het tegenargument 

van het Hof van Cassatie. Het is aan de rechter om al dan niet rekening te houden met de 

resultaten. 70 

 

 

1.3. Polygrafie in andere landen 

Polygraaftesten worden in alle werelddelen uitgevoerd. Meestal is dit eerder beperkt en zijn er 

maar een tiental examinatoren aangesteld om ze uit te voeren. De Verenigde Staten zijn 

hierop een uitzondering, waar veel polygraaftesten worden uitgevoerd. Andere  landen, 

behalve de Verenigde Staten en België, waar de polygraaf in forensische setting wordt 

gebruikt zijn Canada, Duitsland, de Filippijnen, Israël, Japan, Mexico, Pakistan, Singapore, 

Taiwan, Thailand, Turkije, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.71 

 

Japan zou het eerste land zijn, buiten de Verenigde Staten, dat officieel wetenschappelijke 

leugendetectie routinematig toepast in zijn strafrechtelijk onderzoek. Meer zelfs, het National 
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Institute of Police Science heeft het meest onderzoek gedaan naar leugendetectie in heel de 

wereld.72 

 

In Duitsland verbood het Bundesgerichtshof in 1964 de toepassing van de polygrafie omwille 

van de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. In 1998 werd dit standpunt verlaten en 

oordeelde het Hof dat er geen schending ontstaat indien de betrokkene op vrijwillige basis 

meewerkt. Toch wordt de aanwending van de polygraaf nog steeds afgewezen omwille van de 

onbetrouwbaarheid. Zowel de CQT als de SKT worden niet aanvaard.73 

 

De Werkgroep Leugendetectie van de Recherche adviescommissie van Nederland 

rapporteerde in 1993 enthousiast over de polygrafie.74  Ze stelt dat het een handig hulpmiddel 

is bij de opsporing en dat er geen probleem is met art. 29 van het Nederlandse wetboek van 

strafvordering, met betrekking tot de vrijwilligheid van de verklaring, indien er een 

uitdrukkelijke toestemming is van de betrokken persoon.75 Toch worden de testresultaten 

noch als bewijs in de rechtbank, noch in politieonderzoek gebruikt. De minister van Justitie 

kant zich tegen het gebruik omwille van de mogelijke schending van het zwijgrecht. De 

polygrafie wordt in Nederland echter wel gebruikt bij de opvolging van zedendelinquenten.76  

 

De Verenigde Staten kennen een bijzondere evolutie op vlak van toelaatbaarheid van 

bewijsmiddelen. Voorheen werd de polygraaf niet aanvaard omwille van onvoldoende 

wetenschappelijke betrouwbaarheid. Want sinds het arrest Frye in 1923 diende bewijs aan de 

‘general acceptance’–eis te voldoen. Van deze eis werd met de zaak Daubert afgestapt. Sinds 

deze zaak in 1993 dient de rechter zelf te oordelen over de validiteit van aangebrachte 
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bewijsmiddelen op basis van verschillende criteria en wordt de polygrafie wel degelijk 

aanvaard.77 

 

 

2. Rechterlijke dwalingen 

2.1. Definitie 

Men kan een rechterlijke dwaling definiëren als een veroordeling van een persoon voor een 

misdrijf dat hij niet heeft begaan, of voor een misdrijf dat niet heeft plaatsgevonden. Het is 

dus niet hetzelfde als een rechterlijke fout, waarbij de rechter een te zware of te lichte straf 

uitspreekt, de verdachte onterecht in voorarrest heeft gezeten of ten onrechte werd 

vrijgesproken.78 De grootste focus bij rechterlijke dwalingen ligt vooral op zaken waar hogere 

straffen worden gegeven. Verder kan worden aangenomen dat in zwaardere zaken rechterlijke 

dwalingen ook vaker voorkomen.79 

 

Er kunnen twee visies worden onderscheiden op rechterlijke dwalingen. Er is de rechterlijke 

dwaling zoals begrepen door het strafrechtssysteem en er is de rechterlijke dwaling vanuit 

populaire percepties. Vanuit de tweede visie wordt een succesvol beroep tegen een 

veroordeling gezien als een bewijs van onschuld of een onterechte veroordeling van een 

onschuldige. Vanuit de visie van het strafrechtssysteem wordt een succesvol beroep tegen een 

veroordeling gezien als een officiële erkenning van het falen van justitie in haar 

strafrechtsbedeling, wat geen verband houdt met de feitelijke schuld of onschuld van de 

betrokkene.80 

 

 

2.2. Oorzaken  

Als belangrijkste zelfstandige oorzaak van rechterlijke dwalingen wordt foute herkenning 

door getuigen aangeduid. Een tweede oorzaak zijn fouten in het politieonderzoek die tijdens 
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het proces niet worden rechtgezet. Dit zijn slecht recherchewerk, de onwil om het alibi van de 

verdachte te controleren of zelfs liegende politieagenten. Maar vooral de confirmation bias of 

tunnelvisie speelt een grote rol. De fouten in het politieonderzoek vormen mogelijk de basis, 

maar worden verder bekrachtigd door factoren in het latere strafproces. Zoals een inadequaat 

openbaar ministerie, advocaat of rechter. Er wordt aanvaard dat meestal een combinatie van 

verschillende factoren de oorzaak is.81 

 

De waarheid vinden is het gemeenschappelijk doel van politie, openbaar ministerie en 

strafrechters. Dat deze taak geen sinecure blijkt zal voor niemand een verrassing zijn. Het 

indirecte bewijsmateriaal kan dan wel nooit zekere waarheid leveren, maar kan het oordeel 

wel in de juiste richting sturen. Van de rechters wordt verwacht innerlijk overtuigd te zijn. 

Uiteraard moet deze conviction intime gestoeld zijn op wettige bewijsmiddelen, doch de facto 

is het de overtuiging van de rechter die telt in ons land. 

 

Derksen stelt dat er zeven zonden zijn die een waarheidsvinder kan begaan. De onwaarheid 

spreken, achterhouden van relevante informatie, misleidende formulering, willekeur, cruciale 

argumentatiefouten, geslotenheid voor kritiek en het magisch oog ofwel het geloof in het 

eigen vermogen om de waarheid rechtstreeks te zien zonder bewijsmateriaal.82 Wat deze 

auteur opsplitst in zeven zonden, worden onder de noemer “tunnelvisie” geplaatst. 

 

Zowel in Engeland, Nederland en Amerika is er sprake van een groot percentage foutieve 

veroordelingen in ‘capital cases’ of moordzaken.83 Deze conclusie komt overeen met de 

stelling die voortkomt uit de overtuigingsparadox van Crombag. Deze luidt dat de rechter in 

zwaardere zaken de schuldige niet wil laten lopen, en eventueel genoegen neemt met minder 

bewijs.84  

 

Ook Gross houdt stand bij de stelling dat het percentage gerechtelijke dwalingen hoger is in 

de meer serieuze zaken. Hij zoekt de verklaring hiervoor echter ergens anders, namelijk bij de 

                                                 
81

  VAN KOPPEN, P.J., “Rechterlijke dwalingen”, l.c., 873. 

82  DERKSEN, T., Het O.M. in de fout, Diemen, Veen Magazines, 2008, 9-16. 

83
 Ibid., 138. 

84
  CROMBAG, H., VAN KOPPEN, P.J. en WAGENAAR, W., o.c., 101-102. 



26 
 

grote aandacht en bezorgdheid die zo’n zaken meekrijgen.85 Foutieve veroordelingen mogen 

niet worden gezien als losse incidenten, maar moeten worden gezien als onlosmakelijk 

verbonden gevolgen van de aard van de zaak. In de drie stadia die een veroordeling 

voorafgaan zijn de drie waarheidsvinders terug vinden, namelijk de politie, het Openbaar 

Ministerie en de rechter. In elk stadium zal een zware zaak met meer zorg, middelen en 

controle worden behandeld. Elk van die stadia heeft echter ook haar eigen valkuilen, die 

mogelijk gevaarlijker worden door bijkomende aandacht die een zware zaak krijgt.86 

 

Maar de kans op foutieve veroordelingen wordt niet enkel beïnvloed door eventuele 

incompetente waarheidsvinders. Als men alle inadequate personen zou elimineren van het 

proces, blijven er nog steeds de procedurele structuren van het strafrechtsysteem zelf over. 

Ook deze structuren dragen risicofactoren in zich die al dan niet met enige regelmatigheid 

kunnen bijdragen tot foutieve veroordelingen. Huff en Killias stellen bovendien dat de 

risicofactoren binnen deze structuren eenvoudiger aan te passen zijn, dan een verkeerde 

instelling van een waarheidsvinder.87 

 

 

2.3. Prevalentie 

Het is niet eenvoudig om uitspraken te doen over de prevalentie van rechterlijke dwalingen. 

Slechts een deel doemt op, en er valt bovendien niet te zeggen hoe groot dit deel is ten 

opzichte van het gehele aantal.88 We hebben immers te maken met een dark number als het op 

rechterlijke dwalingen aankomt.89 

 

Wat geweten is over rechterlijke dwalingen komt voort uit verzamelingen die ofwel 

aangelegd zijn door wetenschappers, ofwel ontstaan zijn door het groot aantal DNA-
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vrijspraken.90 De bijdrage van de forensische expertise, in de vorm van DNA-onderzoek, aan 

het wetenschappelijk onderzoek naar de prevalentie van rechterlijke dwalingen valt dan ook 

zeker niet te onderschatten. Meer zelfs, de DNA-revolutie noodzaakte de erkenning van 

rechterlijke dwalingen als problematisch fenomeen.91  

 

In 1992 werd The Innocence Project opgericht in New York door B. Scheck en P. Neufeld. Ze 

realiseerden hoe de DNA-technologie een ongelooflijke inbreng kon maken in het bepalen 

van de schuld of onschuld van een verdachte.92 De allereerste DNA-exoneratie vond plaats in 

1989. Gary Dotson werd na tien jaar gevangenis vrijgepleit van verkrachting.93 Sindsdien 

werden in de V.S. reeds 289 veroordeelden terug vrijgepleit.94 95 

 

Rechterlijke dwalingen komen op talrijke manieren aan het licht.96 Data verzameld door 

Bedau en Radelet geeft aan dat de veroordeelde nooit in staat was dit in zijn eentje te klaren. 

In 60 procent van de gevallen behoort de inspanning toe aan respectievelijk de advocaat, de 

werkelijke dader of een journalist. In de 40 procent andere gevallen zijn het de getuigen, 

politie of aanklager, andere burgers, “court of last resort”, ambtenaren, vermeende 

slachtoffers, rechters, familie of vrienden die de rechterlijke dwaling doen openbaren. 97 
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Onderzoek naar prevalentie 

Ondanks de moeilijkheidsgraad van een dergelijke denkoefening met betrekking tot de 

prevalentie van het fenomeen, onder andere wegens methodologische hindernissen98, hebben 

verschillende vorsers een poging ondernomen om door middel van onderzoek een antwoord te 

bieden. Helaas zullen we ons tevreden moeten stellen met ruwe schattingen. 99  

 

Reeds in 1966 kwamen Kalven en Zeisel naar voor met resultaten van hun onderzoek naar 

rechterlijke dwalingen. Via een bevraging van Amerikaanse rechters, ontdekten ze dat deze 

rechters in vier procent van de voorgelegde strafzaken een ander oordeel hadden uitgesproken 

dan de veroordelende jury. Hieruit wordt de conclusie getrokken dat ongeveer 0,5 procent van 

de strafzaken rechterlijke dwalingen uitmaken.100 

 

Ook Huff et al. hebben 30 jaar later onderzoek gevoerd via een bevraging van Amerikaanse 

rechters. In dit onderzoek werd de perceptie van de rechters bevraagd betreffende de 

prevalentie van rechterlijke dwalingen. Uit de resultaten bleek dat 5,6 procent van de 

bevraagden dacht dat het fenomeen nooit voorkwam en maar liefst 71,8 procent inschatte dat 

rechterlijke dwalingen in minder dan 1 procent van de strafzaken voorkwam. Verder gaf 20,3 

procent een gepercipieerde prevalentie tussen de één en vijf procent aan, en de overige 2,3 

procent een prevalentie tussen de zes en de tien procent.101 Met bijna 8 op 10 respondenten 

die het voorkomen van rechterlijke dwalingen tussen nooit en minder dan 1 procent aangeven, 

is de conclusie van Kalven en Zeisel plausibel. Uiteraard blijven dit maar schattingen, zoals 

eerder aangegeven. 

 

Een poging om een meer exacte schatting te geven komt van Risinger. Hij berekende met de 

grootste voorzichtigheid een minimum en maximum ‘factual wrongful conviction rate’.102 Dit 

deed hij voor verkrachtings- en moordzaken., omdat in deze zware zaken het meeste DNA-
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materiaal verzameld is, en het mogelijk wordt om op basis van DNA-vrijspraken een 

berekening te maken. Als onderzoeksmateriaal gebruikt hij de bronnen van het eerder 

vermelde Innocence Project. Het onderzoek wijst op minimum van 3,3 procent en een 

maximum van 5 procent in verkrachtings- en moordzaken.103 

 

 

3. Levensdelicten en seksueel misbruik 

Binnen het onderzoek beperken we ons tot twee soorten misdrijven waarover de respondenten 

zullen worden bevraagd. De keuze voor levensdelicten en seksueel misbruik is gebaseerd op 

twee gronden. Ten eerste is het zo dat een zaak van een levensdelict meestal meerdere 

materiële elementen uitmaakt, waar de polygraaftest slechts één van is. Omgekeerd, bij een 

zaak van seksueel misbruik zijn vaak zo goed als geen bewijselementen aanwezig.104 Het 

resultaat van de polygraaftest is vaak het enige element. Omwille van dit verschil is het 

interessant om de ervaringen en percepties van de advocatuur met betrekking tot deze twee 

misdrijven af te wegen. Ten tweede blijkt uit het onderzoek van Gross dat zo goed als alle 

rechterlijke dwalingen die aan het licht komen ofwel een moordzaak ofwel een 

verkrachtingszaak betreffen.105 Dit gegeven wordt ook vastgesteld door Israëls en van 

Koppen, de bestuurders van Project Gerede Twijfel106 aan de Universiteit Maastricht. De 

zaken die worden aangebracht betreffen uitsluitend moord- en doodslagveroordelingen en 

veroordelingen voor een seksueel misdrijf.107 

 

Om af te bakenen welke misdrijven we bedoelen met levensdelicten en seksueel misbruik in 

deze masterproef doen we beroep op het strafwetboek, en gebruiken we dus de strafrechtelijke 

definitie. Deze manier van afbakenen is logisch voortvloeiend uit het te onderzoeken 

onderwerp. Zowel de respondenten, de advocatuur, als het onderwerp, de polygraaf, zijn te 

situeren binnen de strafrechtelijke context.  
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Levensdelicten 

Met levensdelicten bedoelen we de misdrijven beschreven onder titel VIII ‘Misdaden en 

wanbedrijven tegen personen’, in hoofdstuk I ‘Opzettelijk doden, opzettelijk toebrengen van 

lichamelijk letsel, foltering, onmenselijke behandeling en onterende behandeling’ en in 

hoofdstuk II ‘Onopzettelijk doden en onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel; Enkele 

gevallen van schuldig verzuim’ van het strafwetboek.  

 

 

Seksueel misbruik 

Met seksueel misbruik bedoelen we de misdrijven beschreven onder titel VII ‘Misdaden en 

wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid’, in hoofdstuk V 

‘Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting’ en in hoofdstuk VI ‘Bederf van de jeugd en 

prostitutie’ van het strafwetboek. 

 

 

4. Advocatuur 

Op 1 december 2006  zijn 8522 advocaten ingeschreven aan de Orde van Vlaamse balies, 

waarvan 1401 stagiairs.108 Als men rekening houdt met het feit dat vrouwen pas in 1922 

werden toegelaten tot het beroep en in 1935 slechts 2% van de advocatuur uitmaakten, zijn de 

verhoudingen vandaag niet geheel slecht te noemen. In 2006 maken ze al goed één derde uit 

van de beroepsgroep.109 Wat uiteraard nog steeds geen gelijke verdeling inhoudt. 

 

De publieke opinie ziet de advocaat bijna nog uitsluitend als strafpleiter. Dit is echter een 

verkeerd beeld. In de top vijf van de rechtstakken waarin de advocaat geregeld actief is, staat 

het strafrecht niet op nummer 1. Deze plaats is voorbehouden aan het burgerlijk recht met 

69%. Hierop volgen handelsrecht (53,9%) en familiaal recht (45,1%). Het strafrecht komt op 
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de vierde plaats met 29,5%.110 Dit is nog steeds een hoge plaats als men het groot aantal 

rechtstakken binnen het Belgisch recht bekijkt. 

 

De ene advocaat is de andere niet. Er zijn verschillende manieren en niveau’s om het 

onderscheid aan te duiden. De ene maakt onderscheid op basis van behandelde zaken. Zo heb 

je de omnipractici die voornamelijk bezig zijn met strafrecht, familierecht en geschillen met 

de lokale overheid, de algemene commerciële advocatuur en de gespecialiseerde advocatuur. 

Verder is er ook onderscheid te maken naar organisatievorm tussen de alleen werkende 

advocaat, de kostenassociatie met behoud van eigen dossiers, de associatie met verdeling van 

winst en verlies en de geïntegreerde associatie waarbij het kantoor de dossiers toewijst op 

basis van de inhoud.111 

 

Naast deze verschillen zijn er ook fundamentele kenmerken die eigen zijn aan de advocaat. 

Een arrest van het Hof van Cassatie vat deze samen: “van wezenlijk belang is dat de cliënt in 

volledige onafhankelijkheid en in zijn belang zou worden verdedigd; dat de advocaat in dat 

verband elk risico van belangenconflicten moet vermijden en een strikt beroepsgeheim moet 

in acht nemen”.112 De onafhankelijkheid slaat zowel op intellectueel als financieel vlak. Ze 

wordt zowel geregeld in het gerechtelijk wetboek als door een aantal deontologische 

principes.113  

 

Om deze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen bestaan een aantal privileges. De 

belangrijkste is het beroepsgeheim. 114 Het behartigt de belangen van cliënt, advocaat en 

samenleving. Alles wat de advocaat tijdens zijn beroep van een (potentiële) klant hoort, moet 

vertrouwelijk binnen deze cirkel blijven. Verder dient het ook als een bescherming van de 

advocaat, daar niemand hem kan dwingen te spreken. Ten slotte is ook de samenleving er mee 

gediend. Een vrije advocatuur is immers nodig voor een rechtstaat.115 
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Verder is de vrijheid van de advocaat niet oneindig. Hij wordt gezien als een medewerker van 

de rechtspleging. En in het belang van de rechtspleging moet hij de bijstand verlenen aan zijn 

cliënt. Met andere woorden mogen de te verdedigende belangen van de cliënt niet nadelig zijn 

voor het rechtsstelsel.116 

 

 

Conclusie 

Met betrekking tot de polygrafie zagen we dat de leugendetector een foutieve benaming is, 

omdat de polygraaf of ‘veelschrijver’ enkel fysiologische reacties registreert, en dit ook buiten 

de forensische setting. Verder werd omschreven hoe de slechte theoretische onderbouw, de 

vereiste van misleiding, het gebrek aan standaardisatie en het probleem van tegenmaatregelen, 

de CVT zeker niet tot een test zonder gebreken maakt. Het valt verder op dat de 501 testen die 

in heel België werden afgenomen in 2011, ver van gelijk verdeeld zijn over de gerechtelijke 

arrondissementen. De arrondissementen in Vlaanderen zijn bovendien duidelijk grotere 

aanvragers van polygraaftesten. Er werd voorts aangegeven dat maar liefst de helft van die 

testen zedenzaken betreffen. De reden hiervoor is de woord-tegen-woordproblematiek. 

Daarnaast is het merkwaardig na het doornemen van het wetgevend kader rond de polygrafie, 

dat er geen kristalheldere voorwaarden zijn voor de toepassing van de polygraaf. Omdat het 

subsidiariteitsbeginsel van kracht is, mag deze methode slechts worden toegepast indien 

andere onderzoeksverrichtingen er niet in slaagden om voldoende aanwijzingen te bezorgen. 

Anderzijds mogen de testresultaten slechts worden benut ter ondersteuning van reeds 

verkregen elementen. Omdat de polygraaf geen bewijskracht heeft, moeten deze aanwezige 

elementen in het dossier op zich al voldoende op schuld wijzen. Hoewel dit niet eenvoudig is, 

zou een richtlijn naar hoe zwaar de bewijslast in een dossier moet zijn, al heel wat helderheid 

scheppen. 

 

We definieerden rechterlijke dwalingen als een veroordeling van een persoon voor een 

misdrijf die hij niet beging of nooit heeft plaats gevonden. Oorzaak nummer één van dit 

fenomeen is een incorrecte herkenning of verklaring van getuigen. Dit is een opvallende 

vaststelling omdat een (oog)getuigenverklaring steeds algemeen en zonder veel vragen wordt 
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aanvaard, in tegenstelling tot de polygrafie die op grote tegenkanting kan rekenen. Daarnaast 

is tunnelvisie, een vlag die een brede lading dekt, steevast een belangrijke oorzaak. Men stelt 

dat de basis mogelijks in het politieonderzoek ligt, maar dat deze fouten verder worden 

bekrachtigd in de verdere fases van de waarheidsvinding. Hoe vaak rechterlijke dwalingen 

voorkomen is zeer moeilijk te zeggen, het betreft een dark number. Van de vorsers die zich 

aan deze oefening waagden, kwam de ene aan een prevalentie van ongeveer 0,5 procent. De 

andere berekende dan weer een minimum van 3,3 en een maximum van 5 procent. 

 

Verder verantwoordden we waarom we zeden- en levensdelicten geselecteerd hebben. De 

reden hiervoor is tweevoudig. Vooreerst verschillen deze delicten veel op vlak van de 

aanwezigheid van materiële elementen. Ten tweede zijn deze delicten verantwoordelijk voor 

zo goed als alle rechterlijke dwalingen die reeds aan het licht kwamen. We kozen daarnaast 

voor de strafrechtelijke definitie van de delicten omwille van de respondenten en het 

onderwerp. 

 

In het laatste onderdeel van de literatuurstudie hebben we ons gefocust op het beroep van de 

advocaat om onze respondenten beter te kennen. We stelden verder dat de ene advocaat de 

andere niet is. Het onderscheid zit hem onder andere in rechtstakken die ze beoefenen en de 

organisatievorm waarvan ze deel uitmaken. Wat elke advocaat echter gemeen heeft, is de 

plicht om de belangen van zijn cliënt onafhankelijk te verdedigen zonder dit nadelig is voor 

het rechtstelsel, daar hij als medewerker van de rechtspleging wordt gezien. 
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Deel 2: Onderzoeksmethodologie 

Inleiding 

In dit tweede deel van de masterproef verkennen we de methodologie van het onderzoek. We 

bespreken omstandig hoe het onderzoek werd opgezet en uitgevoerd. De onderzoeksvragen, -

strategie en -techniek komen aan bod, net als het opzet van het onderzoek. Hier nemen we een 

kijkje naar het gebruikte materiaal en bronnen, de onderzoekspopulatie en de vragengids. 

Afsluitend beschrijven we hoe de dataverzameling en -verwerking verliep. Een duidelijk 

uitleg omtrent de methodologie van een onderzoek is van groot belang voor de 

betrouwbaarheid of de mate waarin andere onderzoekers het onderzoek kunnen herhalen 

zonder andere resultaten te bekomen.117 

 

 

1. Centrale onderzoeksvragen en deelvragen 

Met het empirisch onderzoek willen we tot een antwoord komen op de volgende centrale 

onderzoeksvraag: 

1. Wat is de ervaring en perceptie van de advocatuur in verband met de polygrafie in België? 

Deze onderzoeksvraag splitsen we op in de volgende deelvragen: 

 1.1. Heeft de polygrafie bestaansrecht in het opsporingsonderzoek of in het  

 gerechtelijk onderzoek volgens de advocatuur? 

  1.1.1. Wat is de bijdrage van de polygraaftest in moordzaken volgens de  

  advocatuur? 

  1.1.2. Wat is de bijdrage van de polygraaftest in zaken van seksueel misbruik 

  volgens de advocatuur? 

 1.2. Welke invloed heeft de polygrafie op rechterlijke dwalingen volgens de 

 advocatuur? 
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2. Onderzoeksstrategie 

In deze masterproef wordt een onderzoek gedaan naar de ervaring en perceptie van de Gentse 

advocatuur ten opzichte van de polygrafie in België. De is niet bedoeling om de 

onderzoeksresultaten te kunnen generaliseren. We willen een gedetailleerd overzicht bekomen 

van de ervaring en perceptie van de Gentse advocatuur met betrekking tot het onderwerp. De 

eerste kernbeslissing die wordt gemaakt om een onderzoeksstrategie te bepalen is de keuze 

tussen diepgang en breedte. Gelet op de doel- en vraagstelling wordt in het kader van deze 

masterproef gekozen voor een diepgaand onderzoek. We willen de ervaringen en percepties 

op een gedetailleerde manier onderzoeken. Indien we kozen voor een onderzoek in de breedte 

was dit niet mogelijk. 

 

De ervaringen en percepties van de Gentse advocatuur zullen beter kunnen worden gevat en 

begrepen door middel van open interviews met de respondenten. Zoals hierboven vermeld is 

de interne geldigheid van groter belang dan de externe geldigheid. Hieruit volgt dat de tweede 

kernbeslissing een kwalificerende benadering inhoudt. Bovendien leidt kwalitatief onderzoek 

tot een appreciatie van de sociale wereld vanuit het oogpunt van een dader, slachtoffer of 

beroepscategorieën binnen justitie.118  

 

Met betrekking tot de derde kernbeslissing aangaande de onderzoeksstrategie gaat mijn 

voorkeur uit naar het uitvoeren van een eigen empirisch onderzoek. Dit vloeit voort uit de 

aard van het onderzochte, namelijk de ervaringen en percepties van de respondenten. 

 

Vanuit deze drie kernbeslissingen, namelijk de keuze voor een diepgaand, kwalitatief en 

empirisch onderzoek wordt voor een bepaalde onderzoeksstrategie gekozen. Voor deze 

masterproef is de casestudy de meest geschikte onderzoeksstrategie. De casestudy 

onderscheidt zich van de andere onderzoeksstrategieën gekend binnen de literatuur op basis 

van zeven kenmerken.119 
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Deze masterproef zal ten eerste betrekking hebben op een relatief klein aantal 

onderzoekseenheden. Het is niet haalbaar of wenselijk om honderden respondenten te 

interviewen. Het onderzoek zal betrekking hebben op een tiental advocaten aan de Gentse 

balie. 

 

Zoals hierboven even werd aangehaald, wordt geopteerd voor het open face-to-face interview. 

Deze manier is het meest geschikt om ervaringen en percepties te bevragen en tot diepgaande 

uitspraken te komen. Om tot diepgang te komen wordt binnen de casestudy bij voorkeur 

gebruik gemaakt van verschillende vormen van dataverzameling. Het interview is ten eerste 

een arbeidsintensieve methode omwille van verschillende aspecten. Niet enkel de gesprekken 

zelf, maar ook de transcriptie, de verwerking ervan  en de data-analyse zijn tijdrovend. 

Door het gebruik van bronnentriangulatie kunnen we tot meer diepgang komen. Naast het 

gebruik van het open face-to-face interview worden verder nog andere bronnen geraadpleegd. 

Binnen deze masterproef zijn interessante bronnen te vinden binnen de wetgeving en 

rechtspraak. Uiteraard is een literatuurstudie verder onontbeerlijk, ook binnen een empirisch 

onderzoek. 

 

Een derde en vierde kenmerk van de casestudy werden reeds besproken bij de 

kernbeslissingen om tot deze onderzoeksstrategie te komen. Het betreft namelijk een 

diepgaand en kwalitatief onderzoek.  

 

De selectie van de cases in dit onderzoek gebeurt via een doelgerichte steekproeftrekking. De 

respondenten moeten aan bepaalde kenmerken voldoen, zodat ze relevante informatie zouden 

kunnen opleveren voor het onderzoek.120  De vier belangrijkste kenmerken van de 

respondenten in deze masterproef zijn: de respondent is advocaat, gespecialiseerd in het 

strafrecht, kwam reeds in aanraking met de polygraaf, en dit binnen zaken van seksueel 

misbruik en/of levensdelicten. De respondenten werden verder ook geselecteerd op basis van 

een vijfde kenmerk, namelijk werkzaam zijn aan de balie van Gent. Deze laatste variabele is, 

in het kader van de reikwijdte van een masterproef, vooral op pragmatische gronden 

geselecteerd. 
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Vervolgens proberen we een integraal beeld te krijgen van de ervaringen en percepties van de 

Gentse advocatuur betreffende de polygraaf in België. Dit is dan ook de centrale 

onderzoeksvraag van de masterproef. Tijdens de gesprekken met de respondenten hebben we 

ons dus niet strikt gehouden aan bepaalde aspecten van de polygraaf in België. 

 

De interviews met de respondenten worden afgenomen in hun eigen werkomgeving, namelijk 

hun advocatenkantoor, wat het zevende kenmerk vormt van een casestudy. 

 

 

3. Onderzoekstechniek  

De onderzoeksvragen worden beantwoord met behulp van een empirisch kwalitatief 

onderzoek. Meer bepaald is het open face-to-face interview de meest geschikte 

onderzoekstechniek om de beleving van de betrokkenen te achterhalen.121 Het doel is immers 

om de ervaringen en percepties van de advocatuur te leren kennen met betrekking tot de 

polygraaf.  

 

 

4. Opzet van het onderzoek 

4.1. Type onderzoeksmateriaal en bronnen 

Het meest relevante onderzoeksmateriaal zijn de transcripties van de interviews. Hieruit vloeit 

voort dat de belangrijkste databronnen de geïnterviewde advocatuur zijn. Andere relevante 

soorten onderzoeksmateriaal zijn de literatuur en documenten. Deze worden in vorm van 

kennisbron gebruikt in de masterproef. Er wordt in het onderzoek dus zowel beroep gedaan op 

data- als kennisbronnen. 

 

 

Personen 

Het is niet vreemd om in een criminologisch onderzoek beroep te doen op personen als 

databron. Ze kunnen immers een veelheid en diversiteit aan informatie verschaffen. In dit 

onderzoek zal de advocatuur dienstdoen als respondenten, en dus niet als informanten of 
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deskundigen. Er zal hen worden gevraagd naar hun eigen ervaringen en percepties en niet 

naar die van andere personen. Een tweede voordeel van personen als databron is de 

mogelijkheid om tijdens het interview gerichte vragen te stellen, wat betekent dat we een 

grote zekerheid hebben dat we antwoord krijgen op de gestelde vragen. Dit wordt in de 

literatuur een stimulusresponsetechniek genoemd.122 

 

 

Media 

Als we spreken over de gedrukte media zoals kranten, tijdschriften en brochures, en de 

elektronische media in de zin van radio, televisie en teletekst, vormt dit geen belangrijke bron 

voor deze masterproef. Data met betrekking tot ervaringen en percepties van de advocatuur 

schatten we betrouwbaarder in, indien verkregen via eigen empirisch onderzoek. Informatie 

over de polygrafie en de andere kernbegrippen in dit onderzoek worden beter bestudeerd aan 

de hand van andere bronnen zoals documenten en de literatuur. Het internet vormt niet 

volkomen een bron voor dit onderzoek, maar eerder een wijze om andere bronnen te bereiken. 

 

 

Werkelijkheid 

In deze masterproef wordt de werkelijkheid niet gemeten. Hoewel we de ervaringen en 

percepties bevragen van de respondenten, wat deel uitmaakt van de werkelijkheid, kunnen we 

dit niet in die zin categoriseren. De data die wordt verkregen bij een interview is immers 

voorbij een ‘sluis van verwoording’ gekomen. Onder werkelijkheid worden eerder gegevens 

begrepen die exact kunnen worden gemeten.123 

 

 

Documenten 

Documenten vormen een belangrijke kennisbron in het onderzoek en dit op een veelzijdige 

wijze, zoals binnen documenten een grote diversiteit bestaat. Hierbij denken we aan de 

rechtspraak met betrekking tot de polygrafie in België. Om het wettelijk kader te kunnen 
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schetsen, moeten we beroep doen op de Belgische wetgeving en de ministeriële 

omzendbrieven. Ook onderzoeksverslagen zijn een interessante bron. Verder werd 

toestemming gevraagd aan de dienst Gedragswetenschappen van de federale politie om 

documenten in te kijken met betrekking tot de uitvoering van polygraaftesten, onder meer om 

informatie te bekomen over de frequentie en het soort misdrijven. 

 

 

Literatuur 

Dit is een kennisbron die noodzakelijk is voor elk wetenschappelijk onderzoek, en dus ook 

een grote rol speelt in deze masterproef. Literatuur wordt niet enkel aangewend om het 

onderwerp ‘polygrafie’ te verkennen en te beschrijven, het is ook interessant om de 

respondenten, namelijk de advocatuur te leren kennen. Verder is het een belangrijke bron om 

de juiste onderzoeksmethodologie uit af te leiden. Deze opsomming van redenen voor het 

gebruik van literatuur in deze masterproef is uiteraard niet exhaustief. 

 

 

4.2. Keuze van de onderzoekspopulatie 

Men zou kunnen aanvoeren dat de keuze voor de advocatuur als onderzoekspopulatie een 

logisch gegeven is vanuit de centrale onderzoeksvraag. Er is echter een reden waarom de 

ervaringen en de percepties van de advocatuur worden onderzocht. 

 

De ervaringen en percepties van de magistratuur met betrekking tot de polygraaf in België 

maakt een boeiend onderwerp uit voor onderzoek. De magistratuur is echter een moeilijk 

bereikbare doelgroep. Niet omwille van identificatie en vindbaarheid, maar eerder met 

betrekking tot de bereidheid om mee te werken aan een onderzoek in het kader van een 

masterproef.124 Onzes inziens is de advocatuur een meer bereikbare doelgroep. De keuze 

berust echter niet enkel op pragmatische gronden. Zoals in de probleemstelling naar voor 

komt geven de polygrafisten aan dat de resultaten van een polygraaftest vaak worden betwist 

door de advocaat van de verdedigende partij. Verder is het een beroepsgroep die uiteraard het 

strafrecht meester is, en dus met kennis van zaken spreekt.  
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4.3. Selectie van de respondenten 

Omdat het een kwalitatief onderzoek betreft maken we gebruik van een theoretische 

steekproeftrekking. We gaan met andere woorden de respondenten screenen op basis van 

bepaalde kenmerken.125 De respondenten die het meest interessante en relevante gegevens 

kunnen verstrekken zijn advocaat, met een specialisatie in het strafrecht en kwamen reeds in 

aanraking met de polygraaf binnen zaken van seksueel misbruik en/of levensdelicten. Een 

vijfde kenmerk is meer op een pragmatische basis gekozen, namelijk werkzaam zijn aan de 

balie van Gent. De voorkeur gaat uit naar Gent om de verplaatsingstijd in te perken. 

 

De contactopname zelf gebeurde op volgende wijze. Op de website van de Gentse balie126 kan 

men onder de rubriek ‘zoek een advocaat’ de gemeente en voorkeursmaterie opgeven. De 

website genereert een lijst van advocaten gespecialiseerd in het strafrecht en werkende in 

Gent. Uit deze lijst werden advocaten telefonisch gecontacteerd. Tijdens dit eerste gesprek 

werd hen kort uitgelegd waar het onderzoek over gaat, en werd hen gevraagd of ze bereid zijn 

deel te nemen. Indien er geen negatief antwoord werd gegeven, werd hen via e-mail een meer 

uitgebreide toelichting toegestuurd. Er werd ook gepoogd via een sneeuwbalsteekproef te 

werken. De gecontacteerde advocaat werd gevraagd of hij of zij collega’s kent die wel of ook 

bereid zijn om deel te nemen.127 Deze manier van respondenten vinden is niet noodzakelijk 

voor het opzet van het onderzoek want er zijn lijsten van de onderzoekspopulatie beschikbaar. 

Het is praktisch gezien een vlotte wijze om aanvullend respondenten te vinden. Vaak waren 

de gecontacteerden de eerste om spontaan namen aan te reiken van strafpleiters die bereid 

zouden zijn om deel te nemen. 

 

 

4.4. Instrument: de vragengids 

Het is niet eenvoudig een vragengids op te stellen waarvan men zeker weet dat het zal leiden 

tot de gewenste data die nodig is om te kunnen antwoorden op de onderzoeksvragen. De 

vragen vormen daarom geen vaste vragenlijst, maar een vragengids die werd bedachtzaam 

opgesteld en onophoudend werd bijgeschaafd gedurende de periode van de dataverzameling. 
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Verder komt het de betrouwbaarheid van dit onderzoek ten goede dat dit niet de eerste maal is 

dat interviews worden afgenomen door de onderzoeker. Reeds in het kader van de 

bachelorproef werden face-to-face interviews afgenomen.128  In dit onderzoek werden 

politieambtenaren bevraagd naar hun visie betreffende het audiovisueel verhoor van 

minderjarige verdachten. Ook met het maken van transcripties is de onderzoeker bekend, niet 

enkel in het kader van de vermelde bachelorproef, maar ook in kader van de gelopen stage 

maakte dit een aanzienlijk deel van de opdracht uit. 

 

Het is belangrijk te letten op de formulering van de vragen. Een heldere en open vraagstelling 

is belangrijk, zodat geen ja of nee antwoorden worden gegeven en de respondent begrijpt naar 

welke informatie wordt gevraagd. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn tijdens het 

interview dient de onderzoeker subtiel door te vragen.129  Aangezien kwalitatief onderzoek 

een iteratief proces is, is de vragengids geëvolueerd doorheen de periode waarin de interviews 

werden afgenomen.130 

 

 

4.5. Dataverzameling 

Voor de aanvang van elk interview werd de respondent gevraagd om het formulier voor 

geïnformeerde toestemming te ondertekenen.131 132Hiermee geven ze te kennen dat ze op de 

hoogte zijn waar het onderzoek om gaat en akkoord gaan met hoe de dataverzameling en –

verwerking zal verlopen.133 Er werd de respondenten ook meegedeeld dat de verwerking 

anoniem zal verlopen. Zo hopen we meer bereidwillige respondenten te vinden, en bovendien 

eventuele remmingen tijdens het interview zelf weg te nemen. Echter bleek dat de meeste 

respondenten toestemming gaven om hun naam te gebruiken. Voor deze respondenten, en 

enkel voor deze, is dat dan ook het geval verder in de masterproef. 
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De interviews werden opgenomen aan de hand van een digitale voicerecorder. Dit stond ons 

toe om volop te focussen op het gesprek, want het nemen van notities wordt op deze wijze tot 

een minimum herleidt. Achteraf werd meteen een transcriptie gemaakt van het audiobestand 

zodat we meteen een overzicht hadden van wat werd verteld tijdens het gesprek, en wat 

eventueel beter kan tijdens het volgende interview.134 Na het vierde interview kregen we reeds 

het vermoeden dat het saturatiepunt niet lang op zich zou laten wachten. Die argumentatie 

volgende, besloten we na het elfde interview de dataverzameling stop te zetten.  

 

 

4.6. Dataverwerking 

Van elk interview werd zo getrouw en precies mogelijk een transcript gemaakt. Toch is het 

onvermijdelijk dat dit steeds een data-reductie inhoudt. Informatie over het non-verbale 

gedrag kan verloren gaan.135 Daarom was het belangrijk notities te nemen. Verder kunnen we 

de resultaten van een interview niet zomaar uit de context halen en presenteren als objectieve 

data.136 Elk interview werd door mijzelf afgenomen en getranscribeerd. Hierdoor worden de 

transcripties op een uniforme wijze uitgevoerd en worden we reeds vertrouwd met het 

materiaal.137 

 

Er bestaan heel wat softwareprogramma’s die kunnen helpen bij het verwerken van 

kwalitatieve data. Maar deze programma’s kunnen niet alles voor de onderzoeker doen. 

Bovendien moet de onderzoeker goed weten hoe de software werkt om het op een correcte 

wijze te hanteren.138 Binnen de reikwijdte van deze masterproef volstaat Microsoft Word om 
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de data verwerken.139 Een voordeel van manuele verwerkingsmethoden is dat ze een grotere 

variëteit aan data toelaten om te gebruiken dan computerprogramma’s.140 

 

Nadat alle interviews werden uitgeschreven, werden de gegevens met behulp van de computer 

geordend. De transcripties werden meermaals herlezen om er dan de belangrijkste thema’s uit 

te halen. Deze thema’s werden met de onderzoeksvragen in het achterhoofd geordend en 

ondergebracht in categorieën. Dit is de eerste ordening in informatie-eenheden. 141Per 

categorie werd een apart Word-document aangemaakt. De tekstfragmenten werden 

gekopieerd naar de relevante categorie. Dit echter zonder uit het oog te verliezen welke data 

van welke respondent afkomstig zijn. Hoewel het beschrijven van de resultaten voor enkele 

respondenten op een anonieme wijze gebeurt, is het bij de analyse van tel dat tekstfragmenten 

kunnen worden gelinkt aan het oorspronkelijke interview. Het coderingsproces bestaat uit 

verschillende fases. Na het ordenen in informatie-eenheden, werd rekening gehouden met de 

relevantie voor het onderzoek.142 

 

Het uitschrijven van de resultaten moet op een correcte wijze gebeuren. Dit wil zeggen dat 

geen uitspraken uit de context mogen worden gerukt. Om dit te vermijden, keerden we 

regelmatig terug naar de transcripties van de interviews om de oorspronkelijke context van de 

uitspraken niet uit het oog te verliezen. 

 

 

Conclusie 

De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat is de ervaring en perceptie van de advocatuur in 

verband met de polygrafie in België? We kozen voor de casestudy als onderzoekstrategie en 

het open face-to-face-interview als onderzoekstechniek om een antwoord te vinden op deze 

vraag. Daarnaast hebben we het opzet van het onderzoek uiteen gezet. Op vlak van materiaal 

en bronnen hebben we de nadruk gelegd op de interviews met de respondent en een 

literatuurstudie die uiteraard wordt aangevuld met andere documenten zoals wetgeving en 
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cijfergegevens. We selecteerden onze respondenten door gebruik te maken van de website van 

de Gentse balie. Elke advocaat op de lijst die we hieruit verkregen werd telefonisch 

gecontacteerd. Indien men wenste mee te werken kregen ze voor het interview een formulier 

van informed consent. Het saturatiepunt werd snel bereikt, en na elf interviews werd besloten 

de dataverzameling stop te zetten. De dataverwerking verliep ten slotte per computer met 

behulp van Microsoft Office Word. 
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Deel 3: Resultaten 

Inleiding 

In dit deel van de masterproef zullen we de opvattingen van de respondenten bespreken met 

betrekking tot de polygrafie in België. Nadat het materiaal werd geordend en geanalyseerd, 

werden er verschillende categorieën uit gedistilleerd. Als eerste bespreken we de 

respondenten zelf en hun mate van ervaring van de polygrafie. Vervolgens gaan we over tot 

de toepassingsfrequentie- en situaties zoals door de Gentse advocatuur werd aangegeven 

tijdens het onderzoek. Dan landen we aan bij het voornaamste deel van de bespreking, 

namelijk de percepties ten aanzien van de polygrafie. We onderscheiden hun algemene 

mening, hun visie waar de polygrafie al dan niet thuishoort in onze rechtsvinding en wat de 

kritieken zijn op zowel de polygrafie in het algemeen als op hoe ze wordt toegepast in België. 

Verder bekijken we hoe cliënten, aan wie een polygraaftest wordt voorgesteld, worden 

geadviseerd door onze respondenten. Daarnaast nemen we de polygrafie in de rechtbank door. 

Hierna verdient het thema rechterlijke dwalingen ook de nodige aandacht. We vermelden de 

definitie, oorzaken en het eventueel aandeel van de polygrafie hierin zoals door de 

deelnemende Gentse advocatuur gepercipieerd. Ten slotte staan we nog even stil bij het feit 

dat de advocatuur aangeeft te weinig geïnformeerd te zijn met betrekking tot de techniek. 

 

 

1. Ervaring als advocaat 

De ervaring die de respondenten hebben als advocaat in het strafrecht varieert tussen de 7 en 

38 jaar. Waarvan het grootste deel boven de 15 jaar ervaring heeft. De meeste respondenten 

hebben vooral veel ervaring met het behandelen van zedenzaken, en minder met 

levensdelicten. De verklaring die hiervoor wordt gegeven is dat levensdelicten een bepaalde 

specialisatie vergt omwille van de aparte procedure voor het hof van assisen en bovendien 

neemt een dossier van een levensdelict meer tijd in beslag.143  

 

Over het algemeen treed men op ter verdediging van de beklaagde. Dit varieert tussen 90% 

beklaagden, tot een verdeling van 70% beklaagden, 30% burgerlijke partij. F. Van Hende 

geeft aan dat er evenwel een evolutie te merken is in het aantal burgerlijke partijstellingen. De 
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verklaring die hiervoor wordt gegeven is dat er binnen de familiale verzekering steeds meer 

juridische bijstand wordt opgenomen, waardoor de financiële drempel om zich burgerlijke 

partij te stellen verlaagt.144 

 

 

2. Toepassingsfrequentie en -situatie van de polygraaf 

Er werd de respondenten gevraagd hoe vaak de polygraaf in België wordt gebruikt. Maar ook 

op welke wijze dit gebeurt, zowel in het algemeen, als specifiek in zedendelicten en 

levensdelicten. 

 

 

 2.1. Frequentie 

Volgens advocaat N. De Mot is de toepassing van de polygraaf eerder een zeldzaamheid in 

België 145. K. Peeters merkt echter wel een stijging op in de laatste jaren; 

 

“Wel, ik zou zeggen de laatste drie jaar is er toch een vrij grote, een vrij sterke vooruitgang 

tussen aanhalingstekens, op dat gebied gebruikt men het wel meer en meer, ja.”146 

 

Waar de ene respondent weet te zeggen dat een polygraaftest heel veel wordt gevraagd in 

assisenzaken tegenwoordig147, stelt de andere vast dat het binnen zedendelicten ook vaak 

wordt aangewend. En dat de techniek in Gent relatief tot vrij vaak wordt benut, terwijl andere 

arrondissementen er niet zo happig op zijn.148 L. Van Puyenbroeck deelt deze overtuiging: 

 

“Mijn indruk is ook wel dat bij de meeste onderzoeksrechters hier in Gent de polygraaf 

tamelijk hoog staat aangeschreven en toch nog regelmatig beroep doet erop.”149 
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Volgens hem hangt het al dan niet toepassen van de polygraaf dan ook sterk samen met welke 

onderzoeksrechter het onderzoek leidt, maar ook van het profiel van de verdachte,  de aard 

van de feiten en hoe ernstig de feiten zijn. L. Van Puyenbroeck geeft tevens mee dat de 

polygrafie toch wel regelmatig voor zedenzaken en zeer veel voor levensdelicten wordt 

ingeschakeld.150 

 

 

 2.2. Toepassingssituatie 

Er werd de respondenten gevraagd hoe de stand van zaken is binnen een dossier, of indien 

men reeds andere elementen kon verzamelen, wanneer men beslist om de polygraaf aan te 

wenden. L. Deceuninck weet dat men gewoonlijk wel al iets heeft van elementen, zijnde 

eventueel verklaringen van getuigen die op bepaalde punten wijzen. Volgens hem zal men het 

toch niet zomaar blindelings toepassen.151 Een volgende respondent treedt hier in bij:  

 

“Bewijs of toch elementen die in de richting van die persoon wijzen. […] Het kan zijn dat er 

reeds elementen zijn, maar dat de onderzoeksrechter om die of die reden het toch nodig vindt 

om dat aan te vullen met een polygraaftest. Of omdat de verdachte zelf het echt uitdrukkelijk 

vraagt ook.”152
 

 

De ervaring van N. De Mot is dat men vooral teruggrijpt naar de polygraaf in dossiers waarin 

men twijfelt, waar de bewijslast niet zo zwaar is. Hij merkt dat heel veel onderzoeksrechters 

in assisenzaken de polygraaf bijna systematisch gaan aanbevelen, terwijl het in 

correctionaliseerbare zaken eerder gebeurt in die typische dossiers waar het een dubbeltje op 

zijn kant is.153 

 

“Dat is een beetje met de rug tegen de muur staan denk ik, een beetje oneerbiedig gezegd, 

dan is dat ook een beetje te begrijpen hé. Men ziet het ook als een instrument in dossiers waar 

men een extra nodig heeft.”154 
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Hij vindt als advocaat voor de verdediging dan ook dat er niets mee te winnen valt, omdat bij 

gerede twijfel de vrijspraak moet volgen.155 Deze visie wordt gedeeld met J. Van Damme. De 

advocaat stelt dat er eigenlijk niet veel andere elementen of aanwijzingen aanwezig zijn in de 

zaak, dat er op zijn meest van twijfel kan worden gesproken.156 

 

“Twijfel is geen bewijs, want in dubio pro reo. Bij twijfel gaat het in het voordeel van de 

beklaagde. Maar het is gewoon wanneer men niet meer vooruit kan. […] Een indicatie, om 

dan streng op te treden. Ik ga niet zeggen van de procureur, ik ga niet zeggen van de 

rechtbank, maar wel van de politie. “157 

 

Volgens L. Van Puyenbroeck gaat het soms om een doorbraak die men wil forceren na weken 

of maanden onderzoek zonder resultaat, wat de advocaat als gevaarlijk beschouwt. Anderzijds 

wordt het volgens hem soms ook gebruikt om te vissen.158 Eenmaal heeft hij de testresultaten 

aangevochten in een dossier, en vertelt het volgende: 

 

“In die zaak wel, omdat het (resultaat van de polygraaf),ondanks het magere dossier tegen de 

cliënt, wel als door de procureur als door de burgerlijke partij als één van de elementen 

gebruikt werd om tot de schuld te besluiten van mijn cliënt.”159 

 

 

 2.3. Gebruik in zeden- en levensdelicten 

Elke respondent haalt het typisch kenmerk van zedenzaken aan, namelijk de woord tegen 

woord-situaties. Omdat er meestal weinig tot geen materiële bewijselementen voor handen 

zijn. Zowel bij zeden- als levensdelicten wordt het toegepast in de mate dat er betwisting is, 

want zodra men een bekentenis heeft, vervolgt F. Van Hende, gaat men niet meer aan een 

polygraaftest beginnen.160 
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“De polygraaf wordt vooral in zedenzaken waar een betwisting is, waar het woord tegen 

woord is, dus de klassieke zedenzaken met incest bijvoorbeeld, waar er maar klacht 

neergelegd wordt de keer dat men meerderjarig is, dus waar je geen enkel materieel bewijs 

meer hebt. Daar wordt de polygraaf praktisch altijd toegepast.”161 

 

A. Elkilic vindt dat de polygraaf zijn belang kan hebben in zo’n zedenzaken waar de feiten 

een hele tijd geleden plaatsvonden, net om die typische reden dat er weinig tot geen andere 

elementen zijn.162 Op dezelfde wijze redeneert de volgende respondent: 

 

“In moordzaken of in levensdelicten, ga je wel dikwijls meer onderzoeksmateriaal hebben. Je 

hebt het lijk waarop DNA kan gedaan worden, je hebt de plaats van het lijk, sporenonderzoek, 

bloedsporen, telefoon enzovoort. Er zijn heel wat onderzoekstechnieken die zich niet zo lenen 

voor zedenzaken.”163 

 

Uit de interviews blijkt dat er een nuance moet worden gebracht aan de problematiek met 

betrekking tot zedendelicten. Bij pedofilie bijvoorbeeld, gaat het meestal om feiten in het 

verleden, waar niet veel meer valt te controleren. Indien er bij een verkrachting onmiddellijk 

na de feiten DNA-stalen worden genomen, wordt het iets ‘eenvoudiger’.164 Aanranding van 

de eerbaarheid wordt aangehaald als een zeer moeilijk feit, omdat er mogelijks zeer weinig 

fysiek contact is geweest. Bij dergelijke feiten heeft men opnieuw met een woord tegen 

woord-situatie te maken.165 

 

In de zedenzaken, waar N. De Mot als vertegenwoordiger van de verdedigende partij optreedt, 

wordt de polygraaf zeer zelden voorgesteld, en met het negatief advies aan zijn cliënten, nog 

minder uitgevoerd. Maar voor moordzaken wel. De reden waarom het zo weinig wordt 
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voorgesteld in verkrachtingszaken is volgens N. De Mot omwille van het constitutieve 

element van verkrachting, namelijk de toestemmingsvereiste.166 

 

“Omdat in de zedenfeiten, dat is toch mijn ervaring, dat kan toeval zijn natuurlijk, mijn 

ervaring is dat het heel weinig wordt gevraagd omwille de toestemmingsvereiste, omdat men 

dat heel moeilijk in een polygraaftest kan verwerken, en dat ze dat klaarblijkelijk in de test 

zeer moeilijk kunnen doen. In mijn ervaring is dat het absoluut minder wordt gedaan.”167 

 

Ten slotte brengt een respondent nog aan dat de bewijslast voor het O.M. zeer moeilijk is bij 

zedenzaken. Er kan steeds sprake zijn van de, reeds enkele malen vermelde, woord tegen 

woord-situaties, onafhankelijk van de tijdsperiode die is verstreken is tussen de feiten en het 

onderzoek. Deze respondent is van oordeel dat de polygraaf niet mag worden aangewend om 

uit te maken wie de waarheid spreekt: de dader of het slachtoffer.168 

 

 

 2.4. Gewicht zeden- en levensdelicten 

Volgens K. Peeters wordt er vaak te veel gewicht gegeven aan de polygraaf in 

zedendossiers.169 Naar het idee van F. Van Hende is dit reëel. Hij haalt het audiovisueel 

verhoor van minderjarigen aan.170 

 

“En het is eerder in die zin dat men dan de combinatie maakt. Men merkt dat de verklaringen 

van de minderjarige stevig zijn, consistent, niet tegengesproken worden door feiten en door 

tegenspraak enz. Men kan ervan uit gaan, die verklaringen van die kinderen zijn 100 procent, 

100 procent bestaat nooit, maar die zijn echt wel zeer geloofwaardig en daarnaast krijgt ge 

een polygraaftest die zegt dat ge leugenachtig zijt, dan kan het wel zijn dat men daar dus 

inderdaad een zeker belang aan hecht.”171 
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A. Elkilic denkt dat er meer gewicht wordt gegeven aan testresultaten in een zedenzaak met 

minder, dan in een levensdelict met meer elementen, omdat men op dat moment nog niet 

overtuigd is van schuld of onschuld. De resultaten zullen dan een grotere rol spelen in de 

overtuiging van schuld, dan in een zaak waar je meer materiële elementen voor handen 

hebt.172 

 

“In moordzaken, nu er wordt gesteld dat de polygraaftest niet in eender welke zaak mag 

gebruikt worden, het moet om zware feiten gaan. In een moordzaak een polygraaftest, enkel 

en alleen aan de hand daarvoor, ik denk dat dat toch wel riskant is. Je moet wel meerdere 

elementen hebben in een dossier dan enkel en alleen de polygraaftest. Terwijl in zedenzaken 

de polygraaftest toch wel een grote rol kan spelen hé.”173 

 

De volgende respondent deelt mee deze stelling in theorie wel klopt en voegt er aan toe dat 

we niet mogen vergeten dat rechters ook maar mensen zijn, en geen computers waar bij het 

geven van een bepaalde input meteen het resultaat tevoorschijn komt. Dit is volgens hem dan 

ook altijd de moeilijkheid binnen het strafrecht. Een identieke zaak zal dan ook mogelijks een 

andere uitkomst krijgen afhankelijk of de zaak wordt berecht in Brugge, Brussel of Gent, 

want de magistraat heeft zijn eigen perceptie.174 Met deze bedenking staat hij niet alleen: 

 

“In feite zou dat niet mogen hé. In feite zou dat niet mogen. Het is niet omdat je in dat zo’n 

soort zaken om die en die redenen meer nodig is soms hé, dat men er een nadere waarde moet 

aan geven, de waarde is juist hetzelfde ervan.”175 
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3. Mening over de polygraaf 

Er werd de respondenten de vraag gesteld hoe ze in het algemeen tegenover de polygrafie 

staan. Er wordt over het algemeen een duidelijk negatief standpunt ingenomen. Zo staat K. 

Peeters er zeer huiverig tegenover en stelt:  

 

“Nu ik zelf geloof er dus ook niet in hé, ik vind het de grootste nonsens die je kunt 

indenken.”176  

 

Ook anderen staan er zeer sceptisch tegenover en vinden het teveel “hocus pocus”177 of zijn er 

totaal tegen omwille van de manier van vraagstelling en het toestel zelf.178 Advocaat J. Van 

Damme hecht er niet veel geloof aan en geeft aan dat het slechts een indicatie is die helaas te 

vaak als middel tot conclusie wordt genomen. 179 Verder wordt ook een onderscheid gemaakt 

tussen de periode voor en na de concrete ervaring met de polygraaf, en nu slechts nog negatief 

wordt geadviseerd aan de cliënt.180 Of heeft men zijn twijfels omwille van het onduidelijk 

wetgevend kader omtrent de concrete toepassing.181 

 

Tenslotte zijn er tevens respondenten die er een meer neutrale mening op nahouden. Men 

geeft te kennen dat de polygraaf een goed bijkomend middel is, in zoverre ze correct wordt 

toegepast. Maar aan deze voorwaarde zou niet altijd worden voldaan.182 Meester Deceuninck 

zegt over de polygrafie: 

 

“Jaren geleden zou ik mij daarover in het haar gekrabd hebben, maar men heeft toch ook 

opleiding gehad vanuit het buitenland. Ik denk dat er wel mensen zijn die daarmee bedreven 

zijn. Maar als ik de vergelijking maak met de computer, alles hangt af van de input.”183 
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Hieronder zullen we de kwalen van de hedendaagse polygrafie onder de loep nemen, zoals ze 

worden gesignaleerd door de Gentse advocatuur. Met andere woorden, welke tekortkomingen 

deze grotendeels negatieve standpunten veroorzaken. 

 

 

 3.1. Plaats in onze rechtsvinding 

L. Van Puyenbroeck stelt zich de vraag of de polygraaf wel thuishoort in strafzaken.184 Het 

mag volgens hem alvast geen deel uitmaken van de fase ten gronde; 

 

“En in een strafzaak kan het richting geven, in het prille begin van een onderzoek kan het 

richting geven. Zitten we op een juist spoor, zitten we niet op een juist spoor, daar kan het 

misschien voor dienen. Maar als bewijselement of zelfs als steunbewijs, daar ben ik volledig 

tegen.”185 

 

Waar de ene hier bijtreedt en aangeeft dat de polygraaf beter als politietechniek wordt 

aangewend dan als bewijselement186, poneert de andere dat ondanks de studies die aangeven 

dat de techniek het best zo vroeg mogelijk wordt toegepast in het onderzoek, dit utopisch en 

onrealistisch is en dat het bijgevolg beter in de eindfase hoort.187 

 

Indien het wetgevend kader omtrent de toepassing en het gebruik van de polygrafie wordt 

verduidelijkt, en er meer wetenschappelijke ondersteuning zou zijn, is het niet nodig de 

techniek uit onze rechtsvinding te weren merkt A. Elkilic op.188 Respondent L. Deceuninck 

geeft bovendien een nuttig kenmerk aan van de polygrafie: 

 

“Ik denk dat het kan gebruikt worden als aanwijzing eventueel en in combinatie met andere 

bewijsmiddelen of om iemand er toe te brengen om zijn verklaringen te wijzigen. Het kan een 

goede rol spelen om mensen te overhalen om over de brug te stappen misschien, mensen 
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tegen wie er al bepaald bewijs was. Om het helemaal alleen te gebruiken als bewijs, zeg ik no 

way.”189 

 

De polygrafie vindt K. Peeters een gevaarlijk instrument dat men beter bant uit onze 

rechtsvinding.190 N. De Mot sluit zich hierbij aan en stelt dat het toestel zowel omwille vals-

positieven als vals-negatieven beter kan worden vermeden.191 

 

“Als je in een dossier zit en het is een dubbeltje op zijn kant, die man is onschuldig, ze zeggen 

om hem te testen, hij test ook onschuldig uiteindelijk, dan is het natuurlijk nuttig. Maar dat is 

opportunistisch. Ik vind dat het nuttig karakter dat het kan hebben, niet kan opwegen tegen 

het feit dat het extreem gevaarlijk is. Ik ga altijd uit van het principe, beter tien schuldigen 

vrijgesproken dan één onschuldige schuldig bevonden. […] Dus puur opportunistisch 

bekeken, nuttig ja, puur theoretisch bekeken, nee.”192 

 

 

 3.2. Kritiek op de polygraaftechniek 

  3.2.1. Betrouwbaarheid 

Dat de betrouwbaarheid van de polygrafie één van de struikelblokken vormt, valt niet te 

verbazen. Zo laat N. De Mot weten dat wanneer men een test voorstelt, men steeds een 

betrouwbaarheid van 95 tot 98 procent laat uitschijnen, maar dat internationale studies 

daarentegen een onzekerheid uitwijzen die toch hoger ligt dan enkele procenten. Over de 

onbetrouwbaarheid zegt hij het volgende ;193 

 

“Ik sta ongelooflijk negatief tegenover de polygraaftest. Als bewijsmiddel vind ik het onzin. 

Het is net alsof iemand zegt ik ben 80 procent zeker, dat het een witte auto was. Dat is dus 
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zeggen dat je het niet zeker bent. Ik ben daar nogal categoriek in. Dat is zeer vergelijkbaar 

met zoiets, het is een indicatie hoogstens.”194 

 

Een andere respondent betwijfelt de betrouwbaarheid vanuit eigen ervaring en stelt dat de 

resultaten in grote mate afhangen van de persoonlijkheid van de betrokkene, onafhankelijk 

van het waarheidsgehalte van het antwoord.195 

 

“Ik heb al gezien in een onderzoek waar ze zeggen dat het een leugenachtige reactie was, 

terwijl ik wist dat het geen leugen was, en vragen waar geen reacties waren, waar ik weet dat 

de cliënt ontwijkend heeft geantwoord.”196 

 

 

  3.2.2. Semiwetenschappelijk 

Alle wetenschappelijke onderzoeken naar de polygrafie ten spijt bestaat er een groot 

wantrouwen omtrent de wetenschappelijkheid van de techniek. Zoals eerder vermeld is één 

van de nadelen van de CVT de zwakke wetenschappelijke basis. Ze is immers gebaseerd op 

emotionele reacties. Het feit dat de polygrafie semi-wetenschappelijk zou zijn is dan ook een 

van de kritieken op deze methode. Zo zegt F. Van Hende: 

 

“Luister, ik ben niet voor het voeren van een bewijs via dit soort indirecte 

semiwetenschappelijke middelen. Ik ben daar niet voor. Als je niet kunt bewijzen via een 

normale manier dat iemand schuldig is aan zulke zware misdrijven, blijf er dan af.”197 

 

L. Van Puyenbroeck meent dat er teveel controverse bestaat rond hoe accuraat de techniek al 

dan niet is.198 Ook A. Elkilic betwijfelt de wetenschappelijke kracht en vindt dat de vragen 

niet erg gedetailleerd worden opgesteld, en de test dus niet echt professioneel te noemen 

valt.199 Een andere advocaat geeft mee: 
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“Ik denk dat het vooral aan de publieke opinie goed verkoopt vanwege justitie, vanwege het 

parket, vanwege de politie omdat men dat een schijn van wetenschappelijkheid kan geven aan 

objectiviteit, kwantificeren op vlak van meetbaarheid. Je kan het registreren, is dat 

betrouwbaar? Maar wat meet je? Je meet niet de waarheid hé, je meet lichamelijke reacties. 

Maar op wat? Wat wil die reactie zeggen?”200 

 

 

  3.2.3. Zenuwachtig zijn is normaal 

Enkel zenuwachtig zijn is niet voldoende om als leugenachtig uit de bus te komen bij een 

polygraaftest. Er wordt immers tijdens de derde fase een demotest afgenomen. Hierdoor weet 

men hoe zenuwachtig of gespannen de betrokkene is, en kan men het apparaat er op afstellen. 

Men verkrijgt als het ware een nulmeting op vlak van aanwezige spanning.201 

 

Nochtans is dit een bezorgdheid van de Gentse advocatuur in ons onderzoek. K. Peeters geeft 

te kennen dat wanneer iemand een verklaring dient af te leggen bij de politie, men toch steeds 

op zijn hoede is, ook is men er niet bij betrokken. Te meer omdat de politie op zoek is naar 

een schuldige.202 
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Eveneens wordt dit door een andere advocaat aangehaald: 

 

“Als je ondervraagd wordt, over wat dan ook, dan ben je sowieso al in een nerveuze toestand, 

een excitatie die niet een normale toestand is. En dan is er nog de polygrafist, alles wordt 

geregistreerd, dat wordt opgenomen, en de vragen die daar worden gesteld zijn dan ook 

getinte vragen.” 203 

 

Een andere soort spanning die wordt aangegeven is bezorgdheid. Zo merkt J. Van Damme op 

dat een vrouw bijvoorbeeld kan denken ‘Dit is het uur dat de kinderen thuiskomen van 

school’, en op dat moment de polygraaf niet langer betrouwbaar is.204 

 

A. Elkilic vermeldt hoe verdachten verschillen van persoon tot persoon. De persoonlijkheid in 

kwestie speelt een grote rol. De ene raakt rapper gestresseerd dan de ander, waardoor de 

resultaten niet realistisch te noemen zijn.205 Ze is niet alleen in deze gedachtegang. L. 

Deceuninck zegt hierover: 

 

“Maar als ik de vergelijking maak met de computer, alles hangt af van de input.”206 

 

Hij heeft een ervaring waarbij een cliënt met autismespectrumstoornissen werd gevraagd om 

deel te nemen aan de polygraaftest.207 Het mag duidelijk zijn dat de polygrafie voor deze 

persoon andere resultaten produceert dan voor iemand zonder deze stoornissen. Bij het 

onderdeel ‘Geen echte informed consent’ staan we wat langer stil bij deze casus.  

 

 

  3.2.4. Logisch sterkere reacties op relevante vragen 

Eerder haalden we aan op welke wijze men bij de CVT vaststelt of iemand al dan niet 

leugenachtige reacties vertoont. Men gaat er van uit dat een onschuldige persoon zich meer 

zorgen zal maken om de controle vragen dan om de relevante vragen. Met andere woorden zal 
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de schuldige sterkere reacties vertonen op de relevante vragen. Onze deelnemende advocatuur 

deelt echter de mening dat deze logica niet klopt. 

 

F. Van Hende vindt dat de polygraaf zaken meet die niet zomaar als een verwijzing naar een 

leugen mogen worden geïnterpreteerd.208 En gaat verder: 

 

“Maar ook als ik onschuldig ben en ik weet op voorhand wat de vragen zullen zijn, dat is het 

probleem niet, ook als ik onschuldig ben, op het moment dat dé vraag daar is, weet ik dit is 

wel dé vraag, hier kan mijn verder leven van afhangen. Er ontstaat per definitie een 

spanningsveld.”209 

 

Hij voegt er verder aan toe dat dit aangeeft dat het toestel iets meet, niet omwille van een 

leugen, maar omwille van het feit dat de aandacht van de persoon in kwestie wordt getrokken, 

en dit de wijze is waarop vals positieven en negatieven ontstaan.210 Dat het logisch is dat er 

een sterkere reactie ontstaat wordt gevolgd door een cliënt, die volgens een respondent ooit 

zei: 

 

“Is dat niet logisch dat als ze je al jaren van iets beschuldigen en je iedere keer opnieuw zegt 

‘ik heb daar niets mee te maken enzovoort’, na zoveel jaar opnieuw die vragen, dat je daar 

anders op reageert?”211 

 

De respondent zelf stelt ook dat het vanzelfsprekend is dat wanneer dezelfde vraag zo vaak 

wordt gesteld en dus gevoelens met zich meebrengt, dit tot andere resultaten leidt.212 

 

Zaken die niet enkel gevoelens teweegbrengen maar zelf ook nog eens extra gevoelig liggen, 

zijn zedenzaken. Het moeilijke aan dit soort zaken, zo stelt één van de bevraagde advocaten, 
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is indien er impertinente vragen worden gesteld over iemand zijn privéleven, er logischerwijs 

heftige reacties kunnen worden verwacht.213 In deze lijn stelt J. Van Damme: 

 

“Als men ondervraagd wordt over seksuele delicten, of het nu waar is of niet waar is, ik denk 

niet, of het moet een pervert zijn, dat iemand dat graag heeft. Ik geloof dat niet. In zulke zaken 

wanneer je ondervraagd wordt, je krijgt toch een stigma hé. Dat is die van de verkrachting, 

denken ze.” 214 

 

 

  3.2.5. Grote criminelen omzeilen de test 

Elk individu is anders, ook gevoelsmatig en dit heeft een invloed op de polygraaf. De 

advocatuur in het onderzoek trekt een lijn tussen de ‘gewone’ en ‘grote’ crimineel. Met als 

onderscheid dat deze laatste categorie minder emoties vertoont bij het plegen van de daad of 

tijdens het liegen gedurende een polygraaftest. K. Peeters heeft het met betrekking tot een 

behandelde incestzaak over een toneelspeler, omdat hij tijdens de test ijzig kalm bleef en geen 

andere ingesteldheid vertoonde op de ene of andere soort vraag.215  

 

Vervolgens wordt psychopathie hier aangehaald. Zo stelt F. Van Hende dat een psychopaat 

zijn eigen leugens gelooft, waardoor ze in wezen niet meer aan het liegen zijn, en dus zonder 

problemen door de test raken. Hij vindt deze de gevaarlijkste, omdat ze er niet kunnen worden 

uitgehaald.216 

 

“Die haal je er niet uit. Tenzij je die weeral via een ander psychiatrisch onderzoek zou 

uitgehaald hebben, maar dan moet je ze niet meer aan de leugendetector leggen.” 217 

 

Tevens collega-strafpleiter K. Peeters deelt deze opmerking dat wanneer iemand liegt dat hij 

het zelf gelooft, de polygraaf enkel dié overtuiging kan registreren en niet de werkelijkheid.218 
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Ten slotte heeft N. De Mot het over de mate waarin iemand emotioneel betrokken is bij de 

daad. Hij zegt hoe getrainder een persoon is of hoe minder emoties hij of zij vertoont tijdens 

de daad, hoe groter de kans is dat men vals-onschuldig zal testen.219 Ook K. Peeters gaat hier 

in mee: 

 

“Ik denk dat iemand die echt misdadig is, zo zijn er weinig denk ik, ik geloof daar niet echt in, 

ze spreken altijd van goedheid van de mens. Maar iemand die echt zo een gangster is, dat die 

daar grandioos, zonder problemen, dat ding altijd omzeilt.”220 

 

 

  3.2.6. Zorgt voor slechte bewijsvoering en luie politiemensen 

Naast kritieken op de techniek of het toestel zelf, plaatst F. Van Hende enkele negatieve 

gevolgen in verband met bewijsvoering in het licht: 

 

“Als je dossier daarvan afhangt, dan heb je toch weinig of niets hé. Dus ik vind dit een middel 

die beter verdwijnt, want het haalt het niveau van de bewijsvoering naar beneden. En het 

kweekt luie politiemensen. De keer dat ze zouden weten dat dat echt belangrijk is, dan moet 

ge niet meer op zoek naar de sigarettenpeuk en de DNA hé. Dan rijd je er van eerste keer mee 

naar Brussel en leg je hem aan de leugendetector en de zaak is gesloten. Nee, ik ben absoluut 

voor het niet gebruiken van dat middel. Vooral omdat het een ondervragingstechniek is die ik 

erover vind.”221 

 

 

 3.3. Kritiek op Belgische polygrafie 

Waar we voorheen aandacht hebben besteed aan de polygrafie in het algemeen, zullen we nu 

focussen op de kritieken die worden geuit op de polygrafie zoals deze wordt toegepast in 

België. 
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Filip Van Hende brengt aan dat men steeds minder en minder waarde hecht aan de polygrafie, 

ter uitzondering van België: 

 

“Men komt daar van terug, maar in België zitten we met nog een aantal fundamentalisten, 

met echte believers, we gaan die eerst moeten overleven om de relativiteit van de polygraaf te 

kunnen bewijzen.“222 

 

 

  3.3.1. Ongeoorloofde druk bij aansluitend verhoor 

We vallen meteen met de deur in huis. Deze opmerking kwam spontaan naar boven tijdens 

elk afgenomen interview en werd in de verf gezet. Het betreft het gedeelte na de eigenlijke 

polygraaftest. Op dit moment worden de resultaten meegedeeld aan de betrokkene en worden 

eventueel nog verdere vragen gesteld. De druk die wordt gebruikt bij dit aansluitend verhoor 

is dan ook waar de advocatuur zwaar aan tilt en uitvoerig omschreef. Bovendien is de 

gerelateerde Salduz-thematiek op zijn minst actueel te noemen. 

 

“Men maakt gebruik van de uitslag en van de verwarring die daar vaak door ontstaat of de 

ontgoocheling bij de verdachte om dan door te duwen en naar een bekentenis te bekomen.”223 

 

Een anonieme respondent, die het ook zeer moeilijk heeft met het bijkomend verhoor, voegt 

hier aan toe dat mensen naar een polygraaftest gaan met het idee er eindelijk van af te zijn. 

Maar wanneer ze dan worden beschuldigd van liegen en geen tijd krijgen om te bekomen, ze 

ineen stuiken. Als die beschuldiging daarenboven gepaard gaat met de woorden 

‘wetenschappelijke zekerheid’ vindt de respondent dit te ver gaan, omdat vals-positieven en 

vals-negatieven wel degelijk voorkomen. 224 

 

“We zijn ervan overtuigd dat je liegt, en zij doen dan alles om iemand tot bekentenissen te 

krijgen. Dan gaat men de goorste methoden toepassen, liegen. […] dat het dan echt dwingen 

is om mensen tot bekentenissen te krijgen, dan denk ik dat op sommige momenten mensen ook 
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al bekend hebben onder die druk. Druk die ze ook voeren, druk tijdens het verhoor is soms 

ook groot, maar de druk die wordt uitgeoefend is volgens mij echt ongeoorloofde druk.”225 

 

In een bepaald dossier zou er zelfs gelogen zijn tegen de cliënt en de advocaat vond het dan 

ook ongeoorloofd toen zijn cliënt voor de volgende keuze werd gesteld, want diegene die niet 

sterk in zijn schoenen staat, breekt; 226 

 

“Als men zegt, ge zijt een leugenaar en ge gaat nu bekennen, als je bekent kun je vanavond 

naar huis, kun je morgen naar je werk enzovoort, als je niet bekent dan gaan we naar de 

onderzoeksrechter, de kans is heel groot dat je vanavond in de gevangenis zit, we gaan je 

werk verwittigen, we gaan je vrouw verwittigen, je kinderen gaan niet op bezoek komen. Er 

zijn veel mensen die kiezen voor de zekerheid om ’s avonds thuis te zijn bij hun kinderen, hun 

werk enzovoort.”227 

 

Dat verdachten breken onder de druk wordt geïllustreerd door een andere respondent. Hij 

verklaart dat er onlangs een vonnis werd uitgesproken in Gent, waarbij de verdachte werd 

vrijgesproken, ondanks een bekentenis tijdens het bijkomend verhoor. Men heeft ontdekt dat 

er tijdens dit verhoor op een gelijkaardige wijze tewerk is gegaan zoals hierboven 

omschreven. Gelukkig, zo stelt de respondent, doorzag de magistraat dit, en sprak hij vrij.228 

 

J. Van Damme haalt een verhoor aan uit de zaak Dutroux. Hoewel het geen bijkomend 

verhoor na een polygraaftest betreft, gaat het wel om een verhoor waar veel druk werd 

toegepast, het mooiste voorbeeld volgens deze advocaat.229 

 

“Mooiste voorbeeld van de druk die uitgevoerd is, is Marc Dutroux. Men wist niets van hem, 

men heeft een huiszoeking gedaan. Waar zijn die kinderen nu?[…]En dan heeft men zodanig 

druk geweest, men vraagt ga je een polygraaftest ondergaan? Nee heeft hij gezegd, maar 

omdat je nu zo ambetant zijt, zal ik u twee kindjes geven. Ingevolge de druk. In principe zou 

die man moeten vrijgesproken zijn, omdat die man geen eerlijk proces gekregen heeft. Of dat 
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hij nu eerlijke of oneerlijke dingen gedaan heeft, dat speelt niet ter zake. Om te bewijzen, men 

probeert supplementaire elementen te krijgen, altijd maar druk, meer druk. […]  Ik ben er 

tegen. Tegen het systeem.”230 

 

De grootste kritiek op de Belgische polygrafie is voor L. Van Puyenbroeck tevens het verhoor 

aansluitend op de test;231 

 

“Eigenlijk noemt dat geen verhoor, ze noemen dat gewoon een gesprek. De resultaten worden 

meegedeeld en waarbij dan een praatje geslaan wordt tussen de polygrafist en de verdachte. 

Maar laten we niet vergeten dat de polygrafist in de eerste plaats een politieagent blijft die 

zelf wil verhoren en de waarheid naar boven brengen  maar indien mogelijk tot een 

bekentenis wil overgaan hé.”232 

 

Zoals eerder vermeld is de Salduz-thematiek verwant met de kritiek van ongeoorloofde druk 

tijdens het bijkomend verhoor. Advocaat F. Van Hende zou de polygrafie al niet gebruiken 

omdat het als ondervragingstechniek ongeoorloofde druk legt bij de inverdenkinggestelde, 

waarbij specifiek het probleem van de Salduz-wet zich stelt.233 

 

“In België hebben we nu een omslachtige Salduz-wet die zegt dat ge de eerste ondervraging 

bij de politie en bij de onderzoeksrechter moogt bijwonen. Maar natuurlijk dan doet men geen 

polygraaftest. Een polygraaftest is een latere ondervragingstechniek. En daar mag geen 

advocaat bij zijn. Wij zijn van oordeel dat Salduz moet toegepast worden in zijn zuivere 

toepassing zoals Europa dat wenst, dat dus in principe bij elke ondervraging een advocaat 

zou moeten kunnen aanwezig zijn indien de inverdenkinggestelde dat wil. En daarbij hoort 

dan ook de polygraaftest.”234 

 

Hoewel de volgende respondent nog geen ervaring heeft met een polygraaftest sinds de 

Salduz-wet is ingevoerd, voorspelt hij dat hier toch enkele problemen naar de oppervlakte 

zullen rijzen. Zo is hij van mening dat men bij zo’n test wel degelijk moet worden bijgestaan 
                                                 
230

  Ibid. 

231
  Interview met L. VAN PUYENBROECK, advocaat, 8 jaar ervaring, Gent, 22 maart 2012. 

232
  Ibid. 

233
  Interview met F. VAN HENDE, advocaat, 38 jaar ervaring, Gent, 6 maart 2012. 

234
  Ibid. 



64 
 

door een advocaat, omdat het een verhoor is als zodanig, en men volgens de Salduz-wet recht 

heeft op bijstand door een advocaat tijdens een verhoor.235 

 

“Omdat ook in het bijzonder dat je geïnformeerd bent op het moment dat je de keuze, de 

beslissing neemt om het al dan niet te doen. Als er nu één moment is waar je een kwetsbare 

positie hebt als verdachte, in de zin van de Salduz-wet, is het wel dat lijkt mij.”236 

 

Ten slotte vindt een andere advocaat, die liever anoniem wenst te blijven, dat het bijkomend 

verhoor moeilijk te rijmen valt met de Salduz-wet. Indien de polygrafie correct volgens het 

boekje zou worden toegepast, vindt hij het een goed bijkomend middel, maar moet helaas 

vaststellen dat dit niet altijd het geval is.237 

 

“Daar gebeuren soms dingen, daarmee dat Salduz daar nu is, die niet door de beugel kunnen 

hé. Als je de verbalisant hoort zeggen tegen de beklaagde van meneer beken, want de 

polygraaf zegt dat je liegt en de polygraaf liegt nooit. Ja, dat klopt niet hé. De polygraaf liegt 

wel, je hebt soms vals-positieven hé. Als de verbalisant dan zegt tegen de beklaagde van ge 

moet bekennen want de polygraaf liegt nooit, dan ben je niet goed bezig hé. Dan is dat 

eigenlijk een afgedwongen bekentenis moest dan een bekentenis gaan volgen.”238 

 

  3.3.2. Geen echte informed consent 

Een informed consent houdt in dat de betrokkene letterlijk ‘geïnformeerd instemt’ om deel te 

nemen aan het onderzoek. Dit houdt ook in dat de betrokkene voldoende geïnformeerd moet 

zijn op het moment van instemming over het doel, het verloop en de mogelijke gevolgen van 

de test.239 De dag dat de polygraaftest wordt afgenomen, krijgt de verdachte informatie over 

het verloop van de test en de mogelijke gevolgen. Echter wordt de toestemming eigenlijk al 

eerder verleent, immers op het moment dat de politie het de verdachte voorstelt tijdens het 

                                                 
235

  Interview met X, advocaat, 15 jaar ervaring, Gent, 23 maart 2012. 

236
  Ibid. 

237
  Interview met X, advocaat, 12 jaar ervaring, Gent, 15 maart 2012. 

238
  Ibid. 

239
  BRITISH SOCIETY OF CRIMINOLOGY (februari 2006) ‘Code of Ethics’ [WWW] The British Society of 

Criminology: http://www.britsoccrim.org/codeofethics.htm [06/07/2012] 



65 
 

verhoor. Op dit moment beschikt de verdachte nog niet over de volledige informatie en 

mogelijke gevolgen van zo’n polygraaftest. 

 

“Wat heb ik daar voor mezelf uit geleerd, dat op het ogenblik dat men de vraag stelt, dat 

iemand daarvoor eigenlijk op dat moment geen akkoord kan geven, geen volwaardig akkoord. 

Omdat men dan eigenlijk op dat moment zou moeten gaan uitleggen wat die test dan wel 

inhoudt, wat die test als resultaat kan bieden, welke tegenindicaties er kunnen zijn voor die 

test. […] Ik vind dat toch wel de moeite om naar te kijken.”240 

 

Advocaat L. Deceuninck vertelt hier over een cliënt met autismespectrumstoornissen die werd 

gevraagd deel te nemen aan een polygraaftest en maakt de vergelijking met de informed 

consent die wordt gegeven bij een medische ingreep. Hierbij is het immers niet meer dan 

normaal dat men een lijst opmaakt wat de ingreep inhoudt en welke gevolgen het kan hebben, 

waarop de patiënt aangeeft kennis te hebben genomen van de informatie en niet aan bepaalde 

afwijkingen te lijden. Volgens deze advocaat zou dit ook op dezelfde wijze moeten 

geschieden voor de polygrafie, en moet de informatie dus reeds beschikbaar zijn op voorhand 

vóór de eerste, al dan niet mondelinge, toestemming. 241 

 

Een ander cruciaal element van de informed consent is volledige vrijwilligheid.242 Er staat 

ook te lezen in de omzendbrief COL3/2003 dat de toestemming zonder enige morele druk 

moet worden gegeven.243 J. Van Damme suggereert dat dit binnen een politioneel onderzoek 

niet altijd voor 100 procent kan worden gegarandeerd. Wanneer een verdachte reeds talrijke 

keren werd ondervraagd, en niet wordt geloofd door de politie, staat deze meer onder druk om 

toe te stemmen met een polygraaftest.244 
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“Maar als je dat meemaakt, en ik geloof mijn cliënten, ge wordt , niet dat het niet handig is, 

onder druk gezet om dat te doen, en dan is de neiging groter voor de mensen die dat niet 

weten om toe te geven. Gewild of ongewild.”245 

 

 

  3.3.3. Louter ondersteunend? Andere elementen in licht van de test

  resultaten. 

Wanneer de polygraaf mag worden gebruikt, kan voor enige verwarring zorgen. Zo mogen de 

testresultaten enerzijds nooit louter ter bevestiging worden aangewend in een onderzoek, ze 

moeten als ondersteunend worden gezien ten opzichte van andere verkregen elementen. 

Anderzijds is de polygrafie in België onderworpen aan het subsidiariteitsbeginsel en mag ze 

slechts worden ingezet wanneer andere middelen gefaald hebben om voldoende elementen 

aan het licht te brengen. 

 

Deze onduidelijkheid wordt door F. Van Hende opgemerkt: 

 

“De polygraaf is maar ondersteunend, dus als je echt niets anders hebt, zijt ge ook met de 

polygraaf niet veel. De vaststelling is natuurlijk dat men in België andersom werkt, als men 

niet meer weet waarin of waaruit probeert men via de polygraaf een doorbraak te bekomen, 

en onmiddellijk, dat is de klassieke manier van werken natuurlijk, onmiddellijk nadat het 

resultaat er is, pakt men u apart voor verhoor hé.[…] Wat natuurlijk niet echt de juiste 

betekenis is van ondersteunend, want ondersteunend betekent dat je dan al wat materiaal hebt 

hé.”246 

 

De volgende respondent wenst het verschil te benadrukken tussen het gebruik van de 

polygrafie in België en in het buitenland.247 

 

“Dus ik heb de indruk, dat in België, en dat is de kritiek erop hé, als je dat vergelijkt met het 

buitenland, het is een politietechniek om bepaalde pistes uit te sluiten, bepaalde onderzoeken 
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die muurvast zitten. Ze gebruiken dat op een andere manier, en ik denk dat er daar wel veel 

kritiek mogelijk is.”248 

 

Een van de respondenten had een dossier nog voor de uitspraak van het Hof van Cassatie van 

2006 en toen was het nog niet duidelijk of de rechter het als bewijsmiddel of als inlichting 

moest gebruiken. Want juridisch gezien is er een verschil tussen beiden. 249 

 

“Het is hypocriet om te benadrukken het is geen bewijs, maar we gaan het toch als inlichting 

gebruiken.”250 

 

Tevens A. Elkilic klaagt de onduidelijke wetgeving aan, en wijst er op dat er nu nog steeds 

geen wettelijke regels zijn, enkel de omzendbrief. Daarnaast geeft ze aan het gevoel te hebben 

dat er toch in grote mate rekening wordt gehouden met het al dan niet slagen voor de 

polygraaftest, wat volgens haar juridisch gezien niet echt klopt.251 En zij is niet alleen in deze 

overtuiging. Een andere advocaat vertelt over een zaak waarin de rechtbank een polygraaftest 

aanbeval omdat ze er nog niet aan uit was: 

 

“Dan heb je de resultaten en is de rechtbank wel zo slim om dat vonnis niet volledig te 

steunen op die polygraaftest, maar iedereen voelt aan dat het toch zeer belangrijk geweest is. 

De keer daarvoor wisten ze het nog niet, en plots weten ze het wel en veroordelen ze wel. En 

dan zullen ze dat wel heel mooi kaderen en alles op een rijtje zetten wat ze daarvoor al 

hadden, maar daarvoor hadden ze nog niet voldoende om een veroordeling uit te spreken.”252 

 

K. Peeters beschrijft een gelijkaardige gebeurtenis in een incestzaak waar hij de burgerlijke 

partij vertegenwoordigde. Hier werden volgens hem de op schuld wijzende elementen 

opzijgeschoven nadat de verdachte geslaagd was voor de polygraaftest en waar de verdachte 

vervolgens werd vrijgesproken.253  
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Er wordt volgens hem door sommigen wel zeer veel belang gehecht aan de testresultaten, 

waardoor ze met dat idee verder zoeken naar enkel aanwijzingen van schuld. Het is nochtans 

de taak van de onderzoeksrechter om het onderzoek zowel ‘à charge’ als ‘à décharge’ te 

voeren.254 

 

“Maar daar heeft men dan helemaal geen oog meer voor. In veel van de onderzoeken merk ik 

dat de onderzoeksrechter, het enige wat hij gedaan heeft verder zoeken is naar hoe kan ik die 

schuld bewijzen.”255 

 

 

  3.3.4. Er is een betere methode  

“In België gebruikt men bijvoorbeeld niet de methode die het meest betrouwbaar is. Er zijn 

andere methodes die meer betrouwbaar zijn. Maar men gebruikt in België niet de meest 

betrouwbare methode.”256 

 

Hier doelt L. Van Puyenbroeck op andere bestaande soorten polygraaftesten, in het bijzonder 

op de Schuldige Kennis Test. Deze soort test en andere werden reeds hierboven besproken.257 

 

 

4. Advies aan de cliënt 

 4.1. Enkel te verliezen 

De cliënten van F. Van Hende zullen steeds een negatief advies ontvangen omtrent de 

deelname aan de polygraaftest. De advocaat geeft hiervoor twee redenen. Ten eerste vindt hij, 

ondanks wat de polygrafisten beweren, de foutenmarge van de onderzoekstechniek te groot 

om zelfs maar in rechte te gebruiken, laat staan dat hij zijn cliënten zal aanmoedigen om er 

aan deel te nemen. Ten tweede is het in het geval van een cliënt die zijn onschuld staande 

houdt van bijzonder weinig belang om deel te nemen, want indien hij terecht komt in die te 

                                                 
254

  Ibid. 

255
  Ibid. 

256
  Interview met L. VAN PUYENBROECK, advocaat, 8 jaar ervaring, Gent, 22 maart 2012. 

257
  Zie 1.1.2. Soorten testen 



69 
 

grote foutenmarge is hij zijn onschuld kwijt en komt hij in de problemen terecht. Tijdens zijn 

jarenlange ervaring heeft hij cruciale fouten meegemaakt, die hij gruwelijk noemt. 258 

 

L. Van Puyenbroeck zal ook bijna altijd negatief adviseren omwille van dezelfde reden: 

 

“Het is nooit gebaseerd op een vermoeden van schuld of onschuld, het is nooit gebaseerd op 

het feit geloof ik mijn cliënt zelf of niet, en het is nooit gebaseerd op of het goed of slecht zou 

kunnen uitdraaien, maar het is gebaseerd op de eenvoudige vaststelling en overtuiging dat de 

polygraaf niet thuishoort in een strafrechtelijk vooronderzoek.”259 

 

Deze lijn vinden we opnieuw terug bij N. De Mot. Hij zal zijn cliënten systematisch afraden 

om te participeren aan de polygraaftest, vermits er enkel mee te verliezen valt. Hij wenst 

echter wel mee te geven, dat ondanks zijn advies soms doorgedreven, nooit bindend is.260 

 

“Het is ongelooflijk gevaarlijk hé. Het mag niet gebruikt worden als bewijs, dus wat heb je in 

godsnaam te winnen door hem uit te voeren? En dat is eigenlijk de hoofdreden, waarom ik 

hem afraad ten aanzien van cliënten.”261 

 

Niet enkel het negatief advies blijkt consistent te zijn onder de respondenten. Ook de 

beweegreden hiervoor komt vaak op een eensluidende overtuiging neer. Namelijk die van 

enkel te kunnen verliezen. Want ook deze respondent heeft eerder de neiging om de test te 

ontraden. Hij heeft de opvatting dat zelfs in de meeste gevallen je er niet goed aan kan doen 

om deel te nemen, omdat hierin een groter potentieel nadeel schuilt dan in het weigeren van 

de test.262 

 

Als de cliënt er niet wordt uitgehaald door het gewone onderzoek, kan je het enkel verprutsen 

met de polygraaf, zo is F. Van Hende van mening.263 
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“Ge hebt mensen die de zaak daardoor verdacht maken, doordat ze onbeslist als resultaat 

krijgen of op een van de vragen die niet echt dé kernvraag is leugenachtig zijn. […] Direct 

hangt er een wolk boven die zaak. […] Ik weet ook niet hoe dat komt, dat dat onbeslist is, 

maar daardoor is de verdenking opnieuw naar die vrouw gegaan. En het is dat soort 

toestanden dat ik wil vermijden.”264
 

 

Van een andere respondent kregen we te horen hoe de eerste ervaring met de polygraaf 

verliep. Omdat hij van mening was dat er enkel viel te winnen, moedigde hij zijn cliënt aan 

om deel te nemen aan de polygraaftest. Helaas is het is uitgedraaid op een kwalijke 

gebeurtenis, waardoor ook vanwege deze advocaat geen positieve aanbeveling meer zal 

volgen. Echter indien zijn cliënt toch wil doorzetten, zal hij niet verder sterk afraden, maar 

toch duidelijk waarschuwen.265 

 

Hoewel J. Van Damme opnieuw een advocaat is die zijn cliënten liever weghoudt van de 

polygraaf, heeft hij er een andere reden voor:266 

 

“Niet doen. Ik zeg neen. Om de eenvoudige reden dat de manier waarop dat gebeurt sluw is. 

Eén; over het algemeen moet je naar Brussel. ‘Ik kan niet naar Brussel ik moet werken.’ ‘We 

zullen u komen halen’ en dat gebeurt op zo vriendschappelijk hoffelijke wijze die trip naar de 

kazerne in Brussel en er gebeurt een binding. Dan denk je die mensen zijn zo lief die gaan mij 

er niet op leggen.”267 

 

Daarnaast zijn de volgende respondenten iets milder bij hun advies, en zullen ze het niet 

steeds ten stelligste afraden. Men vindt dat het afhangt van casus tot casus, waarbij de ene er 

belang bij heeft en de andere niet. Het mag niet als een zwart-wit-beslissing worden 

beschouwd.268 
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L. Deceuninck zou er niet te licht overheen stappen indien zijn cliënt een polygraaftest wenst 

te ondergaan. Hij wil verzekeren dat zijn cliënt voldoende geïnformeerd is en op de hoogte is 

van de mogelijke gevaren die verbonden zijn aan de deelname.269 

 

Ten slotte vindt A. Elkilic het belangrijk of de cliënt de waarheid spreekt, want in dat geval 

kan de polygraaf van steun zijn voor hem.270 Ze voegt hier evenwel aan toe: 

 

“Ik raad het nooit aan, actief. Als het wordt opgeworpen, of de persoon zegt ik heb het niet 

gedaan, ik wil dat doen. Ik ben daar heel voorzichtig in, omdat ik niet weet gaat hij daar wel 

goed uitkomen.”271 

 

 

 4.2. Weigeren van de test 

De rechtspraak is duidelijk volgens de respondent, daarom vindt hij dat je als advocaat nooit 

kan verkeerd doen door het af te raden. Wanneer een verdachte de test weigert, mag dit niet 

tegen hem worden gebruikt.272 

 

Dat de weigering toch een invloed zou kunnen hebben op het verder verloop van het 

onderzoek worden zowel K. Peeters als F. Van Hende gewaar; 

 

“Ik zeg constant tegen cliënten, neen niet doen, ik zou dat niet doen. Ook al heeft men dan zo, 

enfin, zo een subjectieve verdachtmaking over zich, ik werk daar niet aan mee.”273 

 

“Terwijl het weigeren op zich, u nooit in de problemen zal brengen. In het slechtste geval 

denken ze, die man heeft misschien iets te verbergen […] maar vanuit het onderzoek zijn ze 

daar niets mee als ze anders niets hebben.”274 
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5. Polygraaf in de rechtbank 

“Uiteindelijk is die man veroordeeld wegens slagen en verwondingen, en dan hebben wij zelfs 

aan de rechtbank voorgesteld dat hij een polygraaftest zou ondergaan. Ik weet de woorden 

van de rechter nog zeer goed: ‘Meester, daar gaan we toch niet aan beginnen zeker!’. Vijf 

jaar geleden, Gent.” 275 

 

 

 5.1. Het vonnis en de polygraaf  

F. Van Hende merkt dat er minder en minder belang wordt gehecht aan de uitslag van de 

polygraaf.276 

 

“Dus je merkt dat de rechter zijn mening niet laat doorslaan door de polygraaftest. Als men 

op het einde van de rit zegt, […] wij raken overtuigd door dat, dat en dat argument en 

bovendien heb je het resultaat van de polygraaftest. Dus zij interpreteren het werkelijk zoals 

het hoort. Als ondersteunend, maar het zal nooit zo zijn dat ze de polygraaf gebruiken van ge 

hebt gelogen, voilà, gij zijt de dader.”277 

 

K. Peeters houdt er een zeer verschillende opinie op na en vindt het ongezond en ongehoord 

dat een machine gaat beslissen over schuld of onschuld, want daar komt het volgens hem op 

neer.278 

 

“Men mag dan 100 keer gaan zeggen ‘ja maar neen dat is geen, dat heeft geen doorslag, dat 

wordt maar sporadisch, maar zijdelings een keer…’ Nee, het heeft wel een doorslag. Men kan 

dat niet ontkennen dat onderzoeksrechters, dat onderzoeksgerechten, dat de vonnisgerechten 

dat die daar toch wel, misschien zelfs onbewust, maar toch eigenlijk een vrij grote aandacht 

aan besteden. En dat vind ik niet gezond.”279 
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Het grote nadeel, naar het idee van N. De Mot, is dat men met betrekking tot de 

bewijsvergaring een negatieve test, positief voor de cliënt, nogal vaak buiten beschouwing 

laat bij een veroordeling. Maar omgekeerd, wanneer een verdachte faalt voor de polygraaf, 

men al rap geneigd is om dat als bewijselement te gaan beschouwen. Er wordt een soort van 

feitencomplex gemaakt, waarbij men gaat zeggen dat de testresultaten dat extraatje vormen, 

waardoor de beschuldigde kan worden veroordeeld.280 

 

“Zeker naar de rechtspraak toe in België. Maar in Gent is men daar op zich redelijk 

volwassen in om het zo te zeggen. De rechters kennen de beperkingen van de polygraaf 

alleszins, zeker correctioneel als het echt over de bewijsvergaring gaat, dus niet bij de 

aanhouding en zo, daar durft men al eens korter door de bocht gaan.”281 

 

Door L. Deceuninck wordt aangebracht dat na een leugenachtig resultaat wel eens een 

bekentenis volgt. Waardoor de eigenlijke test naar de achtergrond verschuift. Dan tellen de 

andere bewijselementen en de bekentenis, en doen de testresultaten in feite niet meer ter 

zake.282 

 

Het komt dikwijls in het strafrecht voor dat stukken die onrechtmatig worden verkregen, en 

waar dus geen rekening mee mag worden gehouden, zich toch in het dossier bevinden. Voor 

de rechter is het dan een moeilijke denkoefening om ze niet mee te nemen in zijn beoordeling. 

Een gelijkaardige situatie, zo stelt de respondent, heb je met de resultaten van een 

polygraaftest. Het mag niet als bewijselement worden gezien, enkel als ondersteuning. Toch 

zal het de rechter doen overslaan. Hoewel dit niet in het vonnis wordt teruggevonden, voelt 

iedereen toch dat het belangrijk moet zijn geweest, omdat er voorheen niet voldoende was om 

te veroordelen en nu wel. De rechter is echter heel voorzichtig in het formuleren van zijn 

motivering.283 Dit wordt beaamt door een andere respondent: 
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“Ze zijn wel slimmer dan dat. Ze weten dat als ze dat doen, dat ze ons een middel in handen 

geven om eventueel cassatieberoep aan te tekenen. […] Houdt de jury daar rekening mee? 

[…] Ze moeten motiveren, maar hoe ze moeten motiveren is eigenlijk niet zo belangrijk. Ze 

moeten wel zeggen waarom ze schuldig verklaren, maar of dat ze met de polygrafie rekening 

hebben gehouden…”284 

 

Ten slotte laat een laatste respondent weten dat men in Gent de traditie heeft om de 

correctionele vonnissen uitvoerig te motiveren. Wanneer dus een polygraaftest werd 

afgenomen, zowel in het voordeel als in het nadeel van de verdachte, zal deze worden 

vermeld in het vonnis.285 

 

 

 5.2. Het  vonnis en de weigering 

Een vonnis waarin de weigering van een polygraaftest werd opgenomen, heeft onze 

respondent nog nooit gezien. De magistraat weet dan ook dat dit in principe niet hoort. Toch 

is het volgens hem goed mogelijk dat het meespeelt in een groter geheel van factoren.286 

 

“En daar heeft men uitdrukkelijk in het vonnis gesteld dat het weigeren, en dat is denk ik 

quasi de vaste rechtspraak, toch de meerderheidsrechtspraak op zijn minst, dat het louter 

weigeren van een polygraaftest absoluut niet ten negatieve of ten kwade kan worden geduid 

van een beklaagde. En ik denk ook dat dat maar fair is.”287 

 

Bij het bovenstaande voegt N. De Mot er aan toe dat het inderdaad mogelijks in het hoofd van 

de rechter meespeelt, maar dat hij het nog nooit heeft meegemaakt dat de weigering bijdroeg 

tot een veroordeling, dit zou door het Hof van Cassatie dan ook nooit worden aanvaard.288 
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A. Elkilic haalt de zwijgplicht aan in België, het principe waarbij je nooit kan worden 

verplicht om jezelf te beschuldigen. Je bent vrij om niets te zeggen. Maar zij vreest dat de 

rechter er toch zijn conclusies uit zal trekken, wat ze spijtig vindt.289 

 

Indien iemand de polygraaftest weigert, zo zegt L. Deceuninck, zal men steeds proberen om 

een uitleg te vragen waarom.290 

 

“Strikt genomen mag je ook zeggen dat je daar geen commentaar over geeft. Dat maakt het 

allemaal moeilijk want ergens zal dat toch misschien de inachtneming van ander 

bewijsmateriaal door de rechter, in een ander daglicht doen gezien worden.”291 

 

De volgende respondent stelt dat het in de praktijk het meest problematisch is voor de 

verdediging wanneer de polygraaftest door de onderzoeksrechter of tijdens het verhoor wordt 

voorgesteld. Indien men dan weigert, zal daar later in de rechtbank gebruikt van worden 

gemaakt volgens de respondent.292 

 

 

 5.3. Verwerpen van de testresultaten in de rechtbank 

De volgende respondenten brengen hun verhaal van een zaak waarin ze de testresultaten van 

de polygraaf, al dan niet succesvol, hebben proberen te verwerpen tijdens het proces. 

 

De eerste respondent poogde de test aan te vechten, waar de rechtbank deels in mee ging. Ze 

liet de polygrafisten komen om meer uitleg te verschaffen bij de techniek. Helaas heeft het 

niet mogen baten. Na een vrijspraak in eerste aanleg, werd de cliënt veroordeeld nadat een 

reeks nieuwe onderzoeksdaden werden gesteld, waaronder de polygrafie.293  Over de 

polygrafisten zegt de respondent: 
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“Natuurlijk dat zijn believers hé, zij gaan natuurlijk ook nooit zeggen dat ze ongeoorloofde 

zaken hebben gedaan enzo. Alles zal wel volledig volgens het boekje verlopen zijn.”294 

 

In de volgende zaak moest gebleken zijn uit de testresultaten dat de cliënt de feiten had 

gepleegd. De verdachte was echter van vreemde origine en kreeg de test in het frans. Hij 

hechtte echter andere betekenissen aan bepaalde termen, die cruciaal waren in het verhaal. De 

respondent heeft een tegenexpertise laten uitvoeren. Hieruit bleek dat het positieve resultaat 

enkel en alleen te wijten was aan de taalverwarring. De advocaat heeft zijn gelijk gehaald, en 

de cliënt werd niet doorverwezen naar het hof van assisen.295 

 

De laatste zaak komt uit de ervaring van L. Van Puyenbroeck. De uitkomst van de polygraaf 

was voor de cliënt twee maal leugenachtig en één maal onbeslist. De advocaat heeft toen alles 

in zijn macht gedaan om de wetenschappelijke onbetrouwbaarheid van de polygrafie aan te 

doen, wat hem is gelukt. Als resultaat hebben het assisenhof en de assisenjury samen beslist 

om geen rekening te houden met de resultaten.296 

 

 

6. Rechterlijke dwalingen 

“Dat is zoals een ajuin, met vele lagen en het een versterkt het ander.”297 

 

 6.1. Oorzaken 

“Shit happens. Dat is hé. Men kan zich vergissen hé, magistraten zijn mensen.”298 

 

Er werden door de respondenten heel wat mogelijke oorzaken voor rechterlijke dwalingen 

opgesomd. De oorzaak die het vaakst werd vermeld was tunnelvisie. K. Peeters noemt het de 

vaste overtuiging van schuld en de verbetenheid om die persoon aan het kruis te nagelen. 

Volgens hem wordt de objectiviteit hierbij uitgeschakeld en wordt enkel nog gezocht om hun 
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idee te bewijzen in plaats van op zoek te gaan naar de waarheid.299  Tunnelvisie wordt extra 

gevaarlijk wanneer men niet in staat is om hier uit te raken300, die kans is er enkel indien dat 

ene element waaruit de onschuld kan blijken niet voorbij komt.301 J. Van Damme duidt aan 

dat vooringenomenheid en het echt niet begrijpen van de zaak hier een onderdeel van 

uitmaakt.302 N. De Mot spreekt van het zondebokprincipe: 

 

“En dan merk je dat ook wel hoe die psychisch in mekaar zitten, en je merkt ook wel bij de 

een wat meer dan bij de ander zo wat dat zondebokprincipe gaat nogal gemakkelijk als er wat 

indicaties zijn, gaat men wat makkelijker gaan veroordelen.”303 

 

Het is de taak van de onderzoeksrechter om het onderzoek objectief te laten verlopen. Enkele 

respondenten merken echter op dat de zoektocht naar elementen à charge het regelmatig wint 

van de zoektocht naar elementen à décharge.304 Dit wordt ook beaamt door N. De Mot. Hij 

voegt hier echter aan toe dat zo’n onderzoek niet evident is en dat onderzoeksrechters hun 

best doen.305 

 

“Dat is soms ook proces-economisch recht, je moet geen honderd sporen zoeken in een 

relatief eenvoudig dossier. Dat zijn allemaal zaken die meespelen, waar men een zeer 

eenzijdig dossier krijgt, waar veel van die zaken die men negatief gaat gaan interpreteren, die 

men als bewijs of schuldaanwijzing gaat bekijken, ook anders kunnen geïnterpreteerd worden. 

Ik denk dat dat een van de hoofdredenen is van dwalingen.”306 

 

Vervolgens kan de persoonlijkheid van de verdachte zelf volgens enkele respondenten leiden 

tot een rechterlijke dwaling. Wanneer een verdachte niet goed tegen druk kan en door een 

harde aanpak van de politie bekent, brengt hij zich begrijpelijk in de problemen. Het is 
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namelijk een grote stap voor een rechter om een bekentenis opzij te schuiven.307 Andere 

personen maken zichzelf soms verdacht volgens F. Van Hende, door te worden betrapt op 

leugens die er niet toe doen voor het onderzoek, maar waar men zich voor schaamt.308 

 

Voorts wordt het slachtoffer niet zomaar buiten beschouwing gelaten. Volgens N. De Mot 

wordt het verhaal van de burgerlijke partij soms zonder meer aangenomen.309 

 

“In België vraagt men zeer moeilijk dat ook een vermeend slachtoffer, iemand die zich 

burgerlijke partij stelt, wel een keer niet de waarheid zou kunnen vertellen, een aantal 

onwaarheden, om niet te zeggen zou liegen. Als je dan altijd uitgaat van de premisse van het 

uitgangspunt van die vertelt de waarheid… Het is toch vaak intermenselijk.”310 

 

Naar de ervaring van een andere advocaat loert dit gevaar met name in 

echtscheidingsdossiers. Hij is ervan overtuigd dat sommige personen die een klacht indienen 

van seksueel misbruik dat heel goed orkestreren. Wanneer het fout loopt in een huwelijk, 

gebeurt het dat de vrouw, soms met behulp van zoon of dochter, een klacht indient om de 

vader buitenspel te houden. De dreiging zit hem in de voorbereiding en de zeer gedetailleerde 

verklaringen. Volgens onze respondent zullen waarheidszoekers er van uit gaan dat er toch 

wel iets van waar moet zijn en dat het hele verhaal niet zomaar uit de lucht kan komen 

vallen.311 

 

De druk die kan rusten op de schouders van de magistraat is volgens een respondent een 

element om rekening mee te houden; 

 

“Publieke opinie, de druk op de magistraat om de publieke opinie niet tegen de haren in te 

strijken. De pers. Dat speelt allemaal een rol.”312 
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Daarnaast wordt de eventuele incompetentie van een magistraat of advocaat opgeworpen.313 

N. De Mot stelt dat rechters niet altijd inzien dat het menselijk geheugen ons soms in de steek 

laat. Hij vindt de oorzaak van een rechterlijke dwaling dan ook vaak intermenselijk. Waar er 

relatief weinig fouten worden gemaakt bij de beoordeling van een telefoontap, DNA en 

dactyloscopie, is dit jammer genoeg niet het geval bij de beoordeling van menselijke 

verklaringen.314 A. Elkilic zegt hierover: 

 

“De ene rechter is strenger dan de ander, ik denk dat dat voornamelijk een rol speelt. 

Sommige rechtbanken zijn strenger, sommige balies zijn strenger. Maar ik denk dat een 

rechter goed naar een dossier moet kijken, niet alleen hoe dat de pleiter hem voordraagt. Een 

objectief oordeel is nog altijd op zijn plaats.”315 

 

Ten slotte spreken enkele respondenten geruststellende woorden, ondanks de vele mogelijke 

oorzaken die werden opgesomd.  

 

“Ik denk dat België, ik zeg niet heel goed, maar op dat vlak een vrij veilig systeem heeft, een 

onderzoek door de onderzoeksrechter, fase voor de raadkamer, fase correctioneel, 

beroepsmogelijkheid, cassatiemogelijkheid. We gaan niet over één nacht ijs hé. De rechten 

worden ook goed gewaarborgd. Op dat vlak zitten we in een relatief goed land.”316 

 

“Godzijdank dat gebeurt niet veel hoor. Ik heb een broer en zus die rechter zijn, ze laten ze 

liever lopen, dan veroordelen en met onrust zitten. Dat gebeurt niet veel, ik moet zeggen zoals 

het is. Maar in sommige gevallen kan men chagrijnig zijn, zodanig in hun kont geduwd zijn. 

Dat ze zeggen potverdikke, jij niet.”317 
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 6.2. Aandeel hierin van de polygrafie 

Er werd de respondenten gevraagd of zij dachten dat de polygraaf als onderzoekstechniek een 

aandeel zou kunnen hebben in rechterlijke dwalingen. N. De Mot is hier sterk van overtuigd 

en stelt dat het erg gevaarlijk is omdat mensen hun veroordeling ontlopen door het toestel of 

zelfs omgekeerd:318 

 

“De rechter moet beyond a reasonable doubt, dus voorbij de gerede twijfel moet hij overtuigd 

zijn van de schuld. Daar vind ik dat je rare zaken meemaakt met de polygraaf. Het is nu 

eenmaal zo, ook al zit er heel weinig in het dossier, als je positief test op de polygraaf, dan ga 

je in 95 tot 100 procent van de gevallen schuldig worden bevonden. Omdat de polygraaftest je 

zo indiceert. Ik denk dat je met heel sterke papieren moet afkomen om daar van te 

ontsnappen.”319 

 

 

7. Advocatuur is te weinig geïnformeerd 

L. Deceuninck is van mening dat er dringend voor de advocatuur een degelijke opleiding 

moet komen omtrent de polygrafie in België. Hij argumenteert dat de bemiddeling zijn plaats 

heeft moeten vinden in het recht net zoals de Salduz-wet zijn introductie nodig had bij de 

juristen. Zo zou er ook een praktische introductie moeten komen betreffende de polygraaf.320 

 

“Wel ik vind dat er eigenlijk dringend nood is aan een studienamiddag of een studieavond ter 

plaatse, waar men dergelijke testen afneemt, en dat men de geïnteresseerde advocaten zou 

aanbieden om er een kennismaken mee te hebben. Want het minste wat je kan zeggen is dat 

we dat van op afstand beleven. Wij horen een bepaalde cliënt uitnodigen, maar eigenlijk zegt 

ons dat weinig op technisch gebied en blijven wij bij veel vragen bij onszelf stuiten. Ik weet 

niet hoe het nu aangebracht wordt bij de universiteit, bij ons was dat in wat mij betreft 1971-

76 absoluut nog geen sprake van. Nadien heb ik dat nooit zien verschijnen in 

opleidingsonderdelen om dat een werkelijk een namiddag mee door te maken. “321 

                                                 
318

  Interview met N. DE MOT, advocaat, 11 jaar ervaring, Gent, 6 maart 2012. 

319
  Ibid. 

320
  Interview met L. DECEUNINCK, advocaat, 36 jaar ervaring, Gent, 26 maart 2012. 

321
  Ibid. 



81 
 

Conclusie 

De ervaring als advocaat varieert tussen de 7 en 38 jaar. Zedenzaken nemen een groter deel in 

van hun palmares dan levensdelicten en men treedt hoofdzakelijk op ter verdediging van de 

beklaagde. Betreffende hoe vaak de polygraaf wordt aangewend zijn de respondenten niet 

eensgezind. Waar de ene ervaart dat het bijna niet wordt benut, geven andere aan dat het veel 

wordt gebruikt, vooral in Gent. Of dit vooral geldt voor zeden- of levensdelicten verschilt van 

respondent tot respondent. Hoewel men aangeeft dat er reeds enkele elementen voor handen 

zijn, is het dossier nog niet zo zwaar en bestaat de taak van de polygraaf er om de twijfel op te 

heffen. Maar enkele respondenten herinneren ons aan het in dubio pro reo-principe. De 

toepassing van de polygraaf in zeden- en levensdelicten wordt door de respondenten verklaard 

door betwisting. Vooral binnen zedenzaken wordt de woord tegen woord-problematiek 

aangehaald als typische karakteristiek. Men denkt dat omwille van die reden er vaak meer 

gewicht wordt gegeven aan de testresultaten in een zedendossier dan in andere.  

 

Toen we polsten naar hun mening over de polygrafie konden we vaststellen dat de Gentse 

advocatuur uit ons onderzoek niet bepaald lovend is. De beweegreden hiervoor vinden we 

terug onder de vorm van heel wat kritieken die worden geuit op de polygraaf. Volgens enkele 

respondenten hoort de polygraaf al niet thuis in onze rechtsvinding. De bedenkingen die men 

maakt met betrekking tot de techniek zijn dat ze te onbetrouwbaar is en slechts een 

semiwetenschappelijke basis heeft. Verder acht men de basisprincipes niet houdbaar. Zo vindt 

men het normaal de betrokkene zenuwachtig is bij een verhoor en dat hij sterker reageert op 

de relevante vragen. Verder zijn sommigen van mening dat ‘de grote crimineel’, die minder 

emotioneel betrokken is bij zijn daden, de test zomaar omzeilt. De kritieken die daarnaast 

werden geuit op de polygrafie zoals ze wordt toegepast in België worden door al de 

respondenten gedeeld. Waar ze het zwaarst aan tillen is de ongeoorloofde druk die wordt 

uitgeoefend bij het verhoor aansluitend op de polygraaftest en de ontering van de Salduz-wet. 

Verder zijn sommige van mening dat geïnformeerde toestemming voor de test niet optimaal is 

geregeld. De opmerking die we eerder maakten over de onduidelijke toepassingsvoorwaarden 

voor de polygraaf, wordt ondersteund door de advocatuur. Andere elementen lijken in het 

licht van de testresultaten te worden gezien. Omwille van hun negatieve kijk op de polygrafie, 

zullen de meeste respondenten dan ook systematisch negatief adviseren aan hun cliënten, 

indien deze worden voorgesteld om deel te nemen aan een polygraaftest. Hun beweegreden 

hiervoor is naast hun weerstand tegenover de polygrafie, de overtuiging dat men er niets mee 
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kan winnen en dat het weigeren van een test dus veiliger is omdat het niet tegen de cliënt kan 

worden gebruikt. 

 

Er werden door de respondenten heel wat verschillende oorzaken van rechterlijke dwalingen 

aangebracht. Tunnelvisie, het onderzoek dat teveel à charge loopt, de incompetentie van de 

magistraat of advocaat, de persoonlijkheid van de verdachte, foute verklaringen door het 

slachtoffer, onvoldoende bewijs en de rol van de publieke opinie en pers kwamen aan de 

beurt.  
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Deel 4: Algemene conclusie 

Mijn interesse voor de polygrafie werd gewekt door mijn stage bij de dienst 

Gedragswetenschappen tijdens het vorige academiejaar. Hoewel deze stage doorging bij de 

afdeling Kinderverhoor, kwam ik geregeld in contact met de afdeling Polygrafie. Tijdens deze 

gesprekken werd aangeven hoe de polygrafisten worden geconfronteerd met advocaten die de 

werking en de resultaten van het toestel in vraag stellen. 

 

We hebben gezien dat het Belgisch strafrecht wordt gekenmerkt door een vrij bewijsstelsel. 

Dit houdt in dat de wet geen limitatieve opsomming bevat van bewijsmiddelen die mogen 

worden aangewend. Verder betekent dit ook dat het aan de rechter is om op soevereine wijze 

de aangebrachte bewijsmiddelen te beoordelen op hun waarde. Dit principe kwam tot stand 

voor de opkomst van nieuwe bewijstechnieken. Toen waren hoofdzakelijk getuigen-

verklaringen van belang. Het is geen geheim dat er een grote controverse bestaat rond de 

polygraaf in de strafrechtelijke context. Omdat dit onderzoeksmiddel op grote tegenkanting 

kan rekenen door de advocatuur in de rechtszaal, besloten we hun ervaringen en percepties 

hieromtrent te onderzoeken. De doelstelling van dit onderzoek was dan ook een antwoord te 

bieden op de volgende centrale onderzoeksvraag en deelvragen: 

 

1. Wat is de ervaring en perceptie van de advocatuur in verband met de polygrafie in België? 

 1.1. Heeft de polygrafie bestaansrecht in het opsporingsonderzoek of in het  

 gerechtelijk onderzoek volgens de advocatuur? 

  1.1.1. Wat is de bijdrage van de polygraaftest in moordzaken volgens de  

  advocatuur? 

  1.1.2. Wat is de bijdrage van de polygraaftest in zaken van seksueel misbruik 

  volgens de advocatuur? 

 1.2. Welke invloed heeft de polygrafie op rechterlijke dwalingen volgens de 

 advocatuur? 

 

Voor we een antwoord konden zoeken op onze onderzoeksvraag, was het nuttig om de 

polygrafie van naderbij te bekijken. We leerden dat de polygraaf een toestel is die enkel 

fysiologische reacties registreert en dus niet zomaar een leugendetector mag worden 

genoemd. Binnen de Belgische forensische setting wordt er regelmatig beroep op gedaan om 

met behulp van de CVT de geloofwaardigheid van verklaringen na te gaan. Deze test, die 
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wereldwijd het meest wordt gebruikt, blijkt echter niet zonder fouten. De SKT daarentegen 

kent veel van die problemen niet. De vereiste dat het onderzoek absoluut geheim dient te 

verlopen, zodat enkel de dader op de hoogte is van de details omtrent het misdrijf, belet echter 

een duurzame toepassing. Toch kan het interessant zijn om uit te zoeken hoe deze hindernis in 

België kan worden overwonnen, omdat deze test veel betrouwbaarder is dan de CVT. In 2011 

werden 501 testen uitgevoerd. Meer dan de helft hiervan betroffen zedenzaken. De reden van 

dit hoge cijfer is de lage hoeveelheid bewijsmateriaal dat meestal aanwezig is bij dit soort 

delicten. Het viel op bij het doornemen van het wetgevend kader, waarvan enkel de 

omzendbrief van 2003 specifiek op de polygraaf is gericht, er geen kristalheldere 

toepassingsvoorwaarden werden gevonden. Dit is nochtans aan te bevelen om discussie te 

vermijden. Ook voor de bijzondere opsporingsmethoden werd door de politiediensten, 

onderzoeksrechters en het openbaar ministerie een duidelijke wetgeving geëist zodat er sprake 

was van meer rechtszekerheid en –bescherming.  

 

Naast een literatuurstudie, hebben we gebruik gemaakt van het open face-to-face-interview 

als onderzoekstechniek om te antwoorden op onze onderzoeksvragen. Elf advocaten aan de 

Gentse balie die ervaring hadden met de polygraaf in zeden- en levensdelicten werden 

bevraagd.  

 

Uit de interviews werd al snel duidelijk dat de Gentse advocatuur die deelnam aan dit 

onderzoek niet bepaald positief staat tegenover de polygrafie. Over wat de bijdrage is van de 

polygraaf volgens de advocatuur in zaken van zeden- en levensdelicten, kunnen we het 

volgende besluiten. Volgens de ervaringen van de advocaten bestaat de bijdrage van de 

polygraaf in België er uit om twijfel op te heffen. En dit in het bijzonder bij zedendelicten, die 

meestal slechts een mager dossier omvatten, en in een bepaalde mate bij levensdelicten. Op 

zich lijkt dit een positieve bijdrage. De respondenten herinneren ons echter aan het in dubio 

pro reo-principe. Bij gerede twijfel moet de rechter vrijspreken. Dit in combinatie met de 

slechts ondersteunende functie die de polygraaf meekrijgt uit de omzendbrief, maakt dat de 

impact van de polygrafie op de besluitvorming te groot is in de praktijk. Verder is de 

algemene overtuiging, op een enkele respondent na, dat de polygraaf wel degelijk kan 

bijdragen tot het ontstaan van rechterlijke dwalingen omdat het de rechter kan doen overslaan 

van vrijspraak door twijfel naar de beslissing om te veroordelen. 
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Een heel register aan kritieken op de polygrafie kwam tevoorschijn tijdens de interviews. 

Naast de bezwaren die men heeft op de techniek zelf, zoals onder andere onbetrouwbaar, 

semiwetenschappelijk en het feit dat men het logisch vindt men de betrokkene sterker reageert 

op de relevante vragen, tilt men vooral zwaar aan de wijze waarop de polygraaf wordt 

toegepast in België. Iedere respondent klaagt de ongeoorloofde druk en de leugens aan tijdens 

het bijkomend verhoor na de eigenlijke polygraaftest. Sommige onder hen vinden dat dit 

verhoor onder de Salduz-wet valt. Omdat de betrokkene zich op dat moment in een zeer 

zwakke positie bevindt, is de bijstand van een advocaat niet overbodig. Op deze wijze kunnen 

ongeoorloofde toestanden niet plaatsvinden. 

 

Maakt onbekend onbemind? Het blijkt dat het grote deel van de respondenten enkel op de 

hoogte is over de polygrafie via wat ze van hun cliënten horen of zelf opzoeken met het doel 

de weigering van een cliënt te rechtvaardigen of om de testresultaten aan te vechten. Het 

spreekt vanzelf dat deze informatie niet in het voordeel van de polygrafie spreekt. We pleiten 

dan ook voor een introductie tot de polygrafie voor de geïnteresseerde advocatuur. Dit kan de 

cliënt enkel ten goede komen. 

 

Verder stellen we ons de vraag of het discussiepunt wel steeds draait om de polygraaftechniek 

of eerder om de waarde die aan de resultaten wordt toegekend door de rechter. Het is immers 

zo dat de test niet 100 procent betrouwbaar is, maar dit geldt in minstens gelijke mate voor 

getuigenverklaringen en andere forensische bewijslast. 

 

Ten slotte was het boeiend voor mij om de polygraaf vanuit twee verschillende werkvelden te 

bekijken. Tijdens mijn stage bij de politie werd ik overtuigd van de waarde en het nut van de 

techniek. De interviews met de advocatuur hebben mijn ogen echter ook geopend voor de 

meer donkere kanten van de polygrafie. Het is begrijpelijk dat men bij de politie en 

advocatuur een andere visie terugvindt. Hoewel ze beiden deel uitmaken van het strafproces, 

hebben ze andere missies. Waar bij de politie de waarheidsvinding voorop staat, is het de taak 

van de advocatuur om de belangen van hun cliënten te verdedigen.  
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Bijlage 2: Grafiek verdeling testen per gerechtelijk arrondissement in 2011 
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Bijlage 3: Artikel 47bis. Sv. 

 

Bij het verhoren van personen, ongeacht in welke hoedanigheid zij worden verhoord, worden 

ten minste de volgende regels in acht genomen: 

1. Ieder verhoor begint met de mededeling aan de ondervraagde persoon dat: 

a) hij kan vragen dat alle vragen die hem worden gesteld en alle antwoorden die hij geeft, 

worden genoteerd in de gebruikte bewoordingen; 

b) hij kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor 

wordt afgenomen; 

c) zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt. 

2. Eenieder die ondervraagt wordt, mag gebruik maken van de documenten in zijn bezit, 

zonder dat daardoor het verhoor wordt uitgesteld. Hij mag tijdens de ondervraging of later, 

eisen dat deze documenten bij het proces-verbaal van het verhoor worden gevoegd of ter 

griffie worden neergelegd. 

3. Het proces-verbaal vermeldt nauwkeurig het tijdstip waarop het verhoor wordt aangevat, 

eventueel onderbroken en hervat, alsook beëindigd. Het vermeldt nauwkeurig de identiteit van 

de personen die in het verhoor, of in een gedeelte daarvan, tussenkomen, en het tijdstip van 

hun aankomst en vertrek. Het vermeldt ook de bijzondere omstandigheden en alles wat op de 

verklaring of de omstandigheden waarin zij is afgelegd, een bijzonder licht kan werpen. 

4. Aan het einde van het verhoor geeft men de ondervraagde persoon het proces-verbaal van 

zijn verhoor te lezen, tenzij hij vraagt dat het hem wordt voorgelezen. Er wordt hem gevraagd 

of hij zijn verklaringen wil verbeteren of daaraan iets wil toevoegen. 

5. Indien de ondervraagde persoon zich in een andere taal dan die van de procedure wenst uit 

te drukken, wordt ofwel een beroep gedaan op een beëdigd tolk, ofwel worden zijn 

verklaringen genoteerd in zijn taal, ofwel wordt hem gevraagd zelf zijn verklaring te noteren. 

Indien het verhoor met behulp van een tolk wordt afgenomen, worden diens identiteit en 

hoedanigheid vermeld. 
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Bijlage 4: Artikel 112ter Sv. 

 

§1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 92 tot 103, kan de procureur des Konings of de 

onderzoeksrechter de audiovisuele of auditieve opname van het verhoor bevelen. De te 

verhoren persoon wordt op voorhand van dit bevel op de hoogte gebracht. 

§2. Het opgenomen verhoor wordt verricht door de procureur des Konings of de 

onderzoeksrechter, naargelang van het geval, of door een bij name door hem aangewezen 

politieambtenaar. 

§3. De procureur des Konings of de onderzoeksrechter stelt van het verhoor een proces-

verbaal op waarin hij, onverminderd de rechten bedoeld in artikel 47bis, de belangrijkste 

elementen van het onderhoud vermeldt en eventueel de meest relevante passages overschrijft. 

Tevens vermeldt het proces-verbaal de redenen waarom de audiovisuele of auditieve opname 

werd bevolen. 

§4. Onverminderd de toepassing van artikel 47bis, wordt tot de volledige en letterlijke 

overschrijving van de verhoor overgegaan op verzoek van de onderzoeksrechter, van de 

procureur des Konings, van de gehoorde persoon, of van de partijen die in het geding 

betrokken zijn. De overschrijving wordt zo spoedig mogelijk bij het dossier gevoegd. 

§5. De opname van het verhoor wordt in twee exemplaren gemaakt. Beide cassettes worden 

als originele beschouwd en ter griffie als overtuigingsstuk neergelegd. 

§6. De opname van het verhoor mag slechts worden bekeken of beluisterd, naar gelang van 

het geval, door de personen die in het kader van het gerechtelijk dossier, beroepshalve 

betrokken zijn bij het opsporingsonderzoek, het gerechtelijk onderzoek of het vonnis, alsmede 

door de partijen in het geding en de gehoorde persoon. 

De niet aangehouden inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij kunnen hiertoe 

overeenkomstig artikel 61ter bij de onderzoeksrechter een verzoek indienen. 

Alle partijen hebben het recht op de opname te bekijken of te beluisteren, naargelang het 

geval, nadat de procureur des Konings overeenkomstig artikel 127 de regeling  van de 

rechtspleging heeft gevorderd. 

§7. Voor de toepassing van artikel 341 wordt de opname van het verhoor van een getuige 

gelijkgesteld met de schriftelijke verklaring van een getuige. 
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Bijlage 5: Tabel: Vrijspraken na veroordeling per jaar, 1989-2003 

 

 

  



98 
 

Bijlage 6: Vragengids 

 

1. Hoe lang bent u reeds advocaat? Hoeveel zaken heeft u al behandeld met betrekking tot 

moord of seksueel misbruik? 

 1.1. In hoeveel zaken was u de vertegenwoordiger van de verdachte partij? 

 1.2. In hoeveel zaken was u de vertegenwoordiger van de burgerlijke partij? 

2. Kunt u een schatting in percentage geven hoe vaak de polygraaf werd gebruikt? 

3. Welk advies verleent u aan uw cliënt wanneer hij/zij gevraagd wordt een polygraaftest te 

ondergaan? 

 3.1. Is dit advies gelinkt aan een vermoeden van (on)schuld? 

 3.2. Waarop baseert u zich? 

 3.3. Wat indien u de burgerlijke partij vertegenwoordigt? 

4. Maken de rechters in hun vonnis een verwijzing naar de polygraaftest? 

 4.1. Slaat deze verwijzing wel eens op de weigering van een test? 

5. Gebeurt de vraag naar een polygraaftest door de onderzoeksrechter of het O.M.? 

 5.1. Is er dan reeds ander bewijs voorhanden? 

 5.2. Maken de resultaten een bijkomend of essentieel element van de zaak uit? 

  5.2.1. Hoe verhoudt zich dit binnen moordzaken? 

  5.2.2. Hoe verhoudt zich dit binnen zaken van seksueel misbruik? 

6. Hoe staat u over het algemeen tegenover de polygraaf zoals toegepast in België? 

 6.1. Gelooft u in de betrouwbaarheid van dit instrument? 

 6.2. Is dit een nuttig instrument? 

7. Heeft u ooit de testresultaten aangevochten als vertegenwoordiger van de verdachte partij? 

 7.1. En als vertegenwoordiger van de burgerlijke partij? 

8. Casus. In welke fase hoort de polygraaf toegepast te worden? 

9. Definitie rechterlijke dwalingen 

 9.1. Wat zijn de oorzaken van rechterlijke dwalingen bij zaken van seksueel misbruik 

 en  levensdelicten volgens u? 

 9.2. Heeft de polygrafie er een aandeel in volgens u? 

 

De casus kwam in het onderzoek niet naar voor omdat snel duidelijk was waar de respondent 

de polygrafie in België al dan niet een plaats wou geven. 
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Bijlage 7: Formulier voor geïnformeerde toestemming 

 

Formulier geïnformeerde toestemming 

Als masterstudent in de criminologische wetenschappen schrijf ik, Chadia Dehbi, een 

masterproef met het oog op het behalen een Master of Science in de criminologische 

wetenschappen. Het is in kader van dit werkstuk dat het onderzoek plaatsvindt. Ik wil inzicht 

verkrijgen in de ervaringen en percepties van de Gentse advocatuur met betrekking tot de 

polygrafie in België.  

Het doel van dit formulier is u te informeren van wat u kunt verwachten bij deelname aan 

het onderzoek. Zo kunt u geïnformeerd uw toestemming verlenen om deel te nemen aan 

het onderzoek. Deelname is uiteraard op volledige vrijwillige basis. Ook indien u na het 

ondertekenen van dit formulier niet langer wenst deel te nemen, is dit uw recht. 

Het afnemen van open interviews is de wijze waarop het onderzoek gevoerd zal worden. 

Concreet, zal ik u interviewen betreffende uw ervaringen en percepties in verband met de 

polygrafie in België. Dit gesprek zal worden opgenomen met een digitale voicerecorder. 

Echter, dit audiobestand heeft als enig doel het uitschrijven van het interview. Zowel het 

audiobestand als de transcriptie van het interview worden enkel door de onderzoeker 

verwerkt en geanalyseerd. De databronnen worden verwijderd na het afwerken en succesvol 

indienen van de masterproef. 

Mag uw naam vermeld worden in de masterproef als een van de respondenten? JA / NEEN 

Mogen uw uitspraken gelinkt worden aan uw naam? JA / NEEN 

 

Ik, …………………………………………………………………………………., wens deel te nemen aan het 

interview in het kader van de masterproef “De polygrafie in België. Een onderzoek naar de 

ervaringen en percepties van de Gentse advocatuur.” Ik ben op de hoogte van het 

onderzoek, de wijze waarop deze zal uitgevoerd worden en de wijze waarop de verkregen 

gegevens zullen worden gebruikt. 

 

Handtekening en datum: 

 


