
 

  
Ervaringen met het politieverhoor 
 
Via de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children krijgen we verschillende signalen 
over de manier waarop kinderen en jongeren worden verhoord als verdachte of als 
slachtoffer door de politie.  
 
Daarom willen wij graag aandacht hieraan besteden. Wij hopen met veel kinderen en 
jongeren te spreken om hun ervaringen te horen. Er is al onderzoek gedaan, maar in die 
onderzoeken komen kinderen en jongeren helaas veel te weinig aan het woord.  
 
Defence for Children doet daarom onderzoek naar de manier waarop kinderen en jongeren 
worden verhoord door de politie. Wij vinden het belangrijk dat rekening wordt gehouden met 
de leeftijd en omstandigheden van kinderen en jongeren.  
 

 
Gezocht 

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar kinderen en/of jongeren die  
- jonger zijn dan 22 jaar én  
- voor hun 18e als verdachte of als slachtoffer verhoord zijn door de politie.  
Wij horen graag van hen wat zij van het verhoor vonden. Wat ging goed, maar ook: wat kan 
beter?  
 
Wil jij ons helpen bij dit onderzoek door over jouw ervaringen te vertellen? Wij komen heel 
graag in contact met jou! Wij zullen dan en afspraak maken voor een gesprek. Dit kan 
bijvoorbeeld bij ons op kantoor in Leiden of bij jouw advocaat of in een instelling. Als je 
contact met ons opneemt dan zal een van onze medewerkers dit met je bespreken. Je 
advocaat kan ons natuurlijk ook benaderen. Onze gegevens staan in de kolom hiernaast    

Jouw verhaal willen wij gebruiken voor het onderzoek, maar we kunnen ons voorstellen dat 
je anoniem wilt blijven. Daar zorgen wij natuurlijk voor.  

Podcast 
 
We willen uiteindelijk ook een podcast maken over dit onderwerp. Helaas is er 
geen tijd om alle verhalen hiervoor te gebruiken. We zullen een aantal 
verhalen kiezen. Mocht je het leuk vinden om hieraan mee te werken, dan kun 
je dit aan het einde van het gesprek aangeven. 
 
 

 

Contact 
 
Wil je meewerken aan ons 
onderzoek? Stuur ons dan een 
e-mail: 
info@defenceforchildren.nl  
 
Bellen mag ook! Wij zijn 
bereikbaar op 071 516 09 80. 
Je kunt naar Mariëlle Bahlmann 
vragen. 
 
Je advocaat kan ook contact 
met ons opnemen. 

Het politieverhoor: hoe gaat dat eigenlijk? 

Gezocht: kinderen en jongeren die hierover willen vertellen 

 

 

 
In 2018 zijn 24.394 
minderjarige verdachten door 
de politie verhoord. 
 
Het aantal kinderen en 
jongeren dat als slachtoffer 
door de politie is verhoord, is 
onbekend. 
 
 


