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Wijziging regeling videoconferencing

Geachte mevrouw Yeşilgöz,
Op 20 april 2022 zond u ons het ontwerp Besluit tot wijziging van het Besluit
videoconferentie in verband met de toepassing van videoconferentie in het bijzondere belang
van beveiliging. Wij hebben van u enige dagen uitstel gekregen om dit advies op te stellen,
waarvoor onze dank. De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR overweegt het
volgende:
De regeling en de toelichting schetsen een realiteit die vraagt om uitzonderlijke regels. Als
vervoer naar en verblijf in de rechtbank grote risico’s opleveren op een gewelddadige (hulp
bij) ontsnapping van bijzonder gevaarlijke verdachten - zeker als (tevens) de verdenking
bestaat dat zij deel uitmaken van een (gewelddadig) crimineel samenwerkingsverband (CSV) kan de voorzitter van de meervoudige strafkamer besluiten om verdachten te horen via een
videoverbinding. Hoewel de WeCo zich realiseert dat de NVvR terughoudend is als het gaat
om het organiseren van online zittingen, vindt zij het verdedigbaar dat onder bijzondere
omstandigheden bepaalde verdachten niet vanuit de PI worden vervoerd naar de zitting of
een verhoor door de RC (of raadkamer gevangenhouding). Wel verwijst zij daarbij graag
naar het advies dat de Raad voor de rechtspraak uitbracht 1 en naar de principiële
overwegingen ten aanzien van de nodige waarborgen in het onderzoek De verdachte in beeld 2.
De WeCo onderstreept daarnaast nog eens extra het essentiële belang van de terecht in het
ontwerp opgenomen waarborgen voor de verdediging/verdachte. De rechten van de
verdediging moeten op een behoorlijke wijze uitgeoefend kunnen worden, wat betekent dat
er in ieder geval sprake moet zijn van goed functionerend geluid en beeld en goed zicht op
de actoren in de zittingzaal 3. De vertrouwelijke communicatie tussen verdachte en diens
raadsman of -vrouw moet gewaarborgd zijn.
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Eventueel kan om veiligheidsredenen worden besloten de behandelend officier van justitie/advocaat-generaal
niet of onherkenbaar in beeld te brengen.
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Dit laatste punt vraagt speciale voorzieningen. Essentieel lijkt een extra beeld- en
geluidverbinding tussen verdachte en zijn/haar raadsman/-vrouw die niet kan worden
afgeluisterd en geen gegevens vastlegt. Anders is er geen afdoende zekerheid dat de
communicatie tussen verdachte en verdediging (echt en) volledig vertrouwelijk blijft. De
praktische (technische) uitwerking en uitvoering van het besluit zullen dus bepalen of de
regeling conform art. 6 EVRM / art. 47 EU-handvest verloopt .
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