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Stellingen		
van	Jan	Willem	van	Manen,	ter	gelegenheid	van	de	promotieplechtigheid,		
d.d.	4	november	2021	te	Maastricht.	
	

1. Een	 videoreconstructie,	 gericht	 op	 een	 rechtmatig	 verkregen	 en	 betrouwbaar	
resultaat,	 draagt	 bij	 aan	 de	 waarheidsvinding	 in	 het	 strafproces	 en	 aan	 het	
voorkomen	van	rechterlijke	dwalingen.	

	
2. De	impact	die	een	videoreconstructie	op	de	beoordeling	van	de	ware	toedracht	en	

de	beantwoording	van	de	schuldvraag	kan	hebben,	vereist	duidelijke	normering	
over	de	wijze	waarop	en	de	condities	waaronder	een	dergelijke	reconstructie	dient	
te	worden	uitgevoerd.	
	

3. De	 begeleider-verhoorder	 en	 de	 verantwoordelijke	 voor	 de	 audiovisuele	
registratie	dienen	vooraf	te	worden	aangesteld	als	deskundigen	en	te	voldoen	aan	
toetsbare	eisen	van	deskundigheid.	
	

4. De	positie	van	de	videoreconstructie	in	het	strafproces	is	onduidelijk,	waardoor	
niet	helder	is	aan	welke	eisen	bij	de	voorbereiding	en	uitvoering	dient	te	worden	
voldaan	om	te	komen	tot	een	rechtmatig	verkregen	en	betrouwbaar	resultaat	dat	
optimaal	kan	bijdragen	aan	de	waarheidsvinding.	
	

5. Er	is	bij	een	videoreconstructie	geen	sprake	van	‘equality	of	arms’.	
	

6. De	 videoreconstructie	 dient	 uitsluitend	 plaats	 te	 vinden	 onder	 leiding	 en	
verantwoordelijkheid	van	een	rechter(-commissaris).	
	

7. Het	 belang	 van	 de	 wijze	 van	 registratie	 van	 beeld	 en	 geluid	 tijdens	 een	
videoreconstructie	 wordt	 onvoldoende	 onderkend,	 waardoor	 misleiding	 kan	
ontstaan.	

	
8. In	 veel	 opsporingsonderzoeken	 heeft	 de	 bekentenis	 van	 de	 verdachte	 zich	 de	

afgelopen	40	jaar	ontwikkeld	van	cruciaal	naar	‘kers	op	de	taart’.	
	

9. Veel	 opsporingscapaciteit	 en	 -kwaliteit	 buiten	 de	 politieorganisatie	 wordt	 niet	
benut.	
	

10. De	 kwaliteit	 van	 politiewerk	 wordt	 niet	 alleen	 bepaald	 door	 kennis	 en	
vaardigheden	maar	vooral	ook	door	de	professionele	cultuur	en	het	leiderschap	
binnen	deze	organisatie.	

	
11. Misdaad	bestrijd	je	vooral	met	daden	en	niet	met	woorden.	

	
12. Kennis	vergaren	werkt	verslavend,	doordat	je	voortdurend	beseft	wat	je	allemaal	

nog	niet	weet.	
	

	


