
Geachte meester, 
 
Via dit bericht wil ik graag uw medewerking vragen aan het onderzoek van de Universiteit Gent naar 
politieverhoren met een zonder tolk. 
 
Dit doctoraatsonderzoek wordt gevoerd in het kader van de nieuwe permanente vorming voor 
beëdigd tolken. Het onderzoek is erg belangrijk om de kandidaat-tolken beter te kunnen opleiden, de 
huidige beëdigd tolken te kunnen bijscholen en de samenwerking met de politiediensten te 
verbeteren. De opleiding is erkend door de FOD Justitie en voldoet aan de voorwaarden van het KB 
van 30 maart 2018 betreffende de juridische opleiding voor beëdigd tolken. 
 
Ons onderzoek is specifiek gericht op verhoren door politiediensten met en zonder tolk. De 
bedoeling van het onderzoek is na te gaan in hoeverre de verhoortechnieken die door de 
verhoorders worden toegepast, nog doeltreffend zijn bij verhoren met behulp van een tolk. Verder 
willen we ook nagaan in welke mate de tussenkomst van de tolk interfereert met het opstellen van 
het proces-verbaal. 
 
De eerste fase van dit onderzoek bestaat uit het verzamelen van materiaal. Daartoe zal ik verhoren 
met en zonder tolk bijwonen en daarvan – mits alle betrokkenen daarmee instemmen – video- en 
audio-opnames maken, die daarna volledig anoniem worden gemaakt. Van het Parket-Generaal 
kregen we toestemming om deze opnames te maken. Verder hebben ook de heer Guy Billiouw, 
mevrouw Christine Pottiez en de leidinggevenden van de lokale recherche van de meeste 
politiezones in West-Vlaanderen hun medewerking aan het onderzoek toegezegd. 
 
In de loop van de volgende twee jaar zal ik dus verschillende verhoren bijwonen en daarvan video- en 
audio-opnames maken. Aangezien bij de meeste verhoren ook een advocaat aanwezig is, wil ik graag 
om uw medewerking vragen bij het uitvoeren van dit onderzoek en het verzamelen van het nodige 
video- en audiomateriaal. 
 
Hebt u vragen over dit onderzoek, de manier waarop we met de verzamelde gegevens omgaan en 
hoe we de volledige anonimiteit van alle betrokken personen garanderen, kunt u uiteraard steeds 
contact met mij opnemen. Al deze informatie is neergeschreven in een datamanagementplan, dat op 
eenvoudig verzoek ter beschikking kan worden gesteld. Ook de toestemmingen van het Parket-
Generaal kan ik u op eenvoudig verzoek bezorgen. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, 
 
 
Sofie Verliefde 
Doctoraatsonderzoekster 
Beëdigd vertaler-tolk 
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