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RECHTSHANDHAVING

Mr. A.H.T. de Haas en mr. M.Ü. Özsüren1

Videoconferentie = surrogaat  2019-0075

Er is sinds 2014 al veel werk verzet om te 
 komen tot een nieuw Wetboek van Straf-
vordering, de grootste wetgevingsoperatie van 
deze eeuw tot nu toe. Het nieuwe wetboek is 
inmiddels na een gedegen voorbereiding in 
concept gereed, zo volgt uit een recente 
 Kamerbrief d.d. 9 april 2019.2 Binnen de 
 modernisering Wetboek van Strafvordering is 
gelet op het huidige digitale tijdperk video-
conferentie vanzelfsprekend een onderdeel. In 
juni 2018 is onder meer videoconferentie ter 
consultatie voorgelegd.

Voorstel wijziging en verruiming mogelijk-
heden videoconferentie
Het voorstel is te komen tot een algemene 
 regeling voor videoconferentie dat ziet op meer 
momenten in het strafproces, in die zin dat het 
mogelijk wordt elk verhoor en zitting per video-
conferentie te laten plaatsvinden.3 Zowel de 
 opsporingsambtenaar als de rechter kan, al dan 
niet op verzoek van de persoon die verhoord gaat 
worden, op vordering van de officier van justitie 
of op verzoek van de verdediging, beslissen dat 
van videoconferentie gebruik wordt gemaakt. De 
opsporingsambtenaar betrekt bij deze beslissing 
het belang van het onderzoek, de rechter het 
 belang van behandeling van de zaak. De persoon 
die verhoord gaat worden wordt altijd de gelegen-
heid geboden een mening te geven over de 
 toepassing van videoconferentie. Is de verdachte 
de te horen persoon dan wordt alleen met zijn 
instemming gebruik gemaakt van video conferentie 
als het gaat om een vordering  inbewaringstelling 
of de berechting.4 Alleen bij een verhoor door de 
rechter worden de officier van justitie, de  verdachte  
en de betrokken deel nemers om hun mening over 
de toepassing van videoconferentie gevraagd. De 
techniek van  videoconferentie wordt nader 
 geregeld per AMvB.

Kritiek
Op het wetsvoorstel voor een ruimere en gestelde 
verbetering van de bestaande regeling voor 
 videoconferentie is vanuit diverse instanties  kritisch 
gereageerd, vooral vanwege de beperkingen die 
inherent zijn aan videoconferentie.5 Hieraan gaf 
tot aan de zomer van 2018 het voorstel nauwe-
lijks aandacht.
De adviescommissie strafrecht van de Nederlandse 
Orde van Advocaten (ACS) heeft hierover 
 geadviseerd.6 Met het uitgangspunt dat het 
 mogelijk moet zijn videoconferentie breder toe te 
passen in de strafrechtpraktijk kan de ACS 
 instemmen gelet op de voordelen, zoals het 
 bevorderen van efficiency en soms het 
 verminderen van de belasting van betrokkenen. 
Voor de verdachte, hoofdsubject van het straf-

recht, dienen nadere waarborgen te worden 
 geschapen. Wanneer de verdachte gemotiveerd 
tegen deelname is aan een videoconferentie dan 
dient zijn belang veelal het zwaarst te moeten 
wegen.7  
Voor het horen van getuigen is relevant artikel 6 
lid 3 sub d EVRM, waar is bepaald dat de 
 verdachte  het recht heeft getuigen te onder-
vragen op een zitting. De verdachte moet  effectief 
gebruik kunnen maken van het ondervragings-
recht.8  

Zijn alle betrokkenen het eens met gebruik van 
videoconferentie dan hoeft gebruik van het 
 instrument niet op problemen te stuiten. 

Surrogaat
De ACS spreekt in dit verband klaretaal over wat 
videoconferentie feitelijk is: “… een op efficiency 
gericht instrument dat niettemin een surrogaat 
vormt voor lijfelijke aanwezigheid.” De ACS 
 benadrukt dat het instrument belangrijke beper-
kingen c.q. nadelen met zich brengt die een 
 goede rechtsbedeling kunnen beperken. Zo kan 
de verdediging er baat bij hebben de betrouw-
baarheid van een getuige te toetsen of de feiten 
te verhelderen door een getuigenverhoor. Een 
verhoor per videoconferentie kan dat bemoeilij-
ken. Een verhoor door beeldscherm schept 
 immers afstand en is minder interactief. De li-
chaamstaal van de persoon die wordt gehoord is 
vaak niet goed op te maken, terwijl lichaamstaal 
behulpzaam kan zijn om een verhoorstrategie te 
vervolgen of aan te passen. 

Second best
De ACS is niet de enige instantie die kritiek heeft 
geleverd op het wetsvoorstel voor een verruiming 
van de bestaande regeling voor videoconferentie.9  
Zo heeft ook de Raad voor de Rechtspraak 
 bezwaren geuit tegen voornoemd wetsvoorstel. 
Interessant zijn op deze plaats de algemene over-
wegingen die de Raad wijdt aan videoconferentie: 
“De persoonlijke verschijning van de verdachte is 
voor de rechter een groot goed. Het biedt de 
 rechter de gelegenheid om acht te slaan op de 
 verbale en non-verbale manier van communiceren 
van de verdachte en biedt de rechter tevens de 
 gelegenheid de verdachte de ruimte en daarmee 
het gevoel te geven te worden gehoord. Daarbij 
dient de waarde van het ritueel van de zitting en de 
uitstraling daarvan op de verdachte en de overige 
procesdeelnemers niet uit het oog te worden 
 verloren. In die zin dient de videoconferentie te 
worden gezien als “second best”. In het geval het 
niet, of niet zonder meer, mogelijk is de verdachte 
in persoon te zien en te horen, kan daarvan gebruik 
worden gemaakt en vormt videoconferentie een 
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waardevolle aanvulling. De Raad waardeert de 
ruimte die het Voorstel de rechter biedt om in 
 individuele gevallen een afweging te maken of het 
gebruik van videoconferentie een passende 
 modaliteit voor het horen, verhoren, ondervragen 
van een betrokkene of voor het bijwonen van een 
zitting of verhoor is.”10 
De Raad citeert uit een evaluatie naar aanleiding 
van een pilot telehoren met de raadkamer 
 gevangenhouding: “Ook door rechters [red. even-
als advocaten] verschillend wordt gedacht over 
toepassing van telehoren.”11  
 
Huidige stand van zaken
Het huidige Wetboek van Strafvordering maakt 
gebruik van een videoconferentie mogelijk op 
grond van artikel 131a Sv (zie in dit verband het 
onderliggende Besluit videoconferentie). Over de 
toepassing van deze wetsbepaling in concrete 
 gevallen is niet veel in de jurisprudentie en 
 literatuur te vinden.12 Dit is op zichzelf beschouwd 
opmerkelijk, omdat de hiervoor besproken 
 beperkingen ingrijpende gevolgen kunnen 
 hebben onder meer voor de verdediging. 
Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat ex  artikel 
131a Sv tegen de beslissing van videoconferentie 
gebruik te maken geen afzonderlijk rechtsmiddel 
openstaat.13

Dit is een merkwaardige wetsbepaling, ook bij 
kennisneming van de Memorie van Toelichting 
(MvT) bij artikel 131a Sv. De regering zou het niet 
wenselijk hebben gevonden tegen de beslissing 
tot toepassing van videoconferentie een rechts-
middel open te stellen, omdat dit tot vertraging in 
het strafproces zou kunnen leiden. Indien nodig 
kan hierop bij de inhoudelijke behandeling van de 
zaak op de terechtzitting of in hoger beroep wor-
den teruggekomen, zo staat er te lezen. Hoe zit 
het dan met de vele strafzaken die eindigen bui-
ten de terechtzitting? Dit kan in de praktijk een 
nare patstelling opleveren.14 Overigens wordt in 
voornoemde MvT gememoreerd dat het College 
van Procureurs-Generaal heeft laten blijken dat 
het een feit is dat een videoconferentie anders is 
dan fysiek horen ondanks de stand van de 
 techniek.15 

Toekomstmuziek?
Videoconferentie zal wat ons betreft in de nabije 
toekomst niet een grote vlucht in het strafrecht 
mogen nemen wanneer niet alle betrokkenen 
hiermee kunnen instemmen. Zeker geldt voor de 
verdachte indien hij zich er tegen keert: zijn 
 belang dient dan zwaarder te moeten wegen dan 

het veelal aangehaalde belang van efficiency van 
de strafrechtspleging of het verminderen van de 
belasting van de betrokkenen. 

Een videoconferentie is wat ons betreft nog 
 minder dan “second best”. Zelfs als in de praktijk 
de haperingen in de apparatuur en techniek die er 
geregeld zijn worden opgelost, blijft video-
conferentie een surrogaat voor lijfelijke aanwezig-
heid. 

Noten:
1. werkzaam bij OMVR advocaten + notariaat, Harderwijk

2. Zie Kamerbrief met voortgangsrapportage modernisering Wetboek 

van Strafvordering en update Contourennota te downloaden op 

www.rijksoverheid.nl.

3. Het is de bedoeling het aantal uitzonderingssituaties dat nu bestaat 

te verminderen door deze in een nieuwe regeling op te nemen in 

plaats van het huidige Besluit videoconferentie. 

4. Heeft de verdachte een auditieve of visuele handicap en doet video-

conferentie afbreuk aan zijn inbreng of positie in het strafproces of 

aan de rechten van andere procesdeelnemers, dan moet van gebruik 

van videoconferentie worden afgezien (tenzij videoconferentie drin-

gend noodzakelijk is in het belang van de beveiliging van het verhoor 

of de zitting).

5. Het is opvallend dat de wetgever alleen de mogelijke voordelen van 

het gebruik van videoconferentie belicht en geen woorden wijdt aan 

inherente beperkingen die onderdeel uitmaken van dit instrument. 

Vgl. het WODC eindrapport ‘Ex ante evaluatie van videoconferencing 

in het strafrecht en vreemdelingenbewaringszaken’ (2007, hoofdstuk 

5) waar ook beperkingen worden besproken bij inzet van videoconfe-

rentie. 

6. Advies modernisering Wetboek van Strafvordering d.d. 23 juli 2018.

7. Een uitzondering zou mogelijk aan de orde kunnen zijn wanneer het 

gaat om het door het slachtoffer kunnen uitoefenen van hem toeko-

mende rechten (artikel 17 Richtlijn 2012/29/EU). 

8. Het EHRM heeft videoconferentie als instrument om het verhoor te 

kunnen effectueren erkend. Indien goede gronden aan de orde zijn 

tegen videoconferentie, dan verhoudt het zich dit moeilijk met het 

recht op een effectieve ondervraging indien de opsporingsambtenaar 

of de rechter een bezwaar tegen videoconferentie afwijst. 

9. Het Advies van de Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse 

Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) d.d. 20 augustus 2018 blijft in 

deze bijdrage onbesproken.

10. Advies inzake concept-voorstellen in het kader van de modernisering 

van het Wetboek van Strafvordering d.d. 23 augustus 2018.

11. Eindevaluatie pilot telehoren met de raadkamer gevangenhouding; 

minister van justitie 13 oktober 2017, p. 8.

12. Veelal gaat het om gevallen waarbij de getuige of de verdachte in het 

buitenland verblijft en de mogelijkheid die al dan niet openstaat een 

ondervraging voldoende te effectueren door middel van videoconfe-

rentie. Zie bijv. ECLI:NL:HR:2009:BH7291 (getuige) en ECLI:N-

L:HR:2019:709.

13. De raadkamer van de Rechtbank Gelderland heeft d.d. 17 april 2019 

enkele beschikkingen gewezen waarbij bezwaarschriften niet-ont-

vankelijk werden verklaard o.g.v. art. 131a lid 3 Sv (o.a. de zaak met 

parketnummer: 05/980526-14).

14. Zie genoemd Kamerstuk, p. 14-15 van 23.

15. Zie Kamerstuk 29828 nr. 3 (Vergaderjaar 2004-2005, gepubliceerd op 

3 november 2004).


