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Inleiding 

Probleemstelling, onderzoek en afbakening 

Bij het streven naar een efficiënter functionerend gerechtsapparaat, levert het dematerialiseren 

van de strafprocedure ongetwijfeld een belangrijke bijdrage.
1
 Audiovisuele technieken zoals 

videoconferentie, teleconferentie en gesloten televisiecircuit kunnen worden ingezet als 

communicatiemiddel tussen de partijen in het strafproces.
2
 Op die manier kunnen personen op 

afstand worden verhoord. Deze mogelijkheid wordt in het Belgisch recht voorzien door de 

wet van 2 augustus 2002 betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van 

audiovisuele media.
3
 Gezien het uitgebreide toepassingsgebied van deze wet, heb ik ervoor 

gekozen om in het kader van mijn masterproef de nadruk te leggen op de aanwending van 

videoconferentie tijdens de strafprocedure. 

Het verhoren van personen door middel van videoconferentie vormt in de eerste plaats een 

vorm van bescherming van de veiligheid van de betrokkene. De plaats waar de verhoorde 

persoon zich bevindt, kan worden geheimgehouden en aan hem of haar kan een zekere vorm 

van anonimiteit worden verleend door gelaats– en/of stemvervorming toe te passen.
4
  

Een tweede belangrijk voordeel van het verhoor door middel van audiovisuele technieken is 

dat de te horen persoon zich niet hoeft te verplaatsen, wat vooral nuttig is voor personen die 

verklaringen dienen af te leggen in het kader van een buitenlandse strafprocedure.
5
 Reizen en 

verplaatsingen zijn tijdrovend en menige mobiliteitsproblemen kunnen hiermee gepaard gaan. 

                                                 
1
 Ontwerp voor een strategie inzake Europese e-justitie 2014-2018, Pb.C. 376, 21 december 2013, 7. 

2
 M. DUBELAAR en G. VANDERVEEN, “Beeld en geluid in het strafproces. Implicaties van de opkomst van 

(audio)visuele technieken en materialen voor communicatie en besluitvorming in de strafrechtspraktijk”, NJB 

2009, 1530. 
3
 Wet 2 augustus 2002 betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media, BS 12 

september 2002, 40305. 
4
 Wetsontwerp betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media, Parl. St. Kamer, 

50 – 1590/001, 3. 
5
 D. VAN DAELE, “Recente ontwikkelingen inzake de wettelijke regeling van het verhoor in strafzaken” in D. 

VAN DAELE en  I .VAN WELZENIS, Actuele thema’s uit het strafrecht en de criminologie, Leuven, Universitaire 

Pers Leuven, 2004, 154. 
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Bovendien vertonen steeds meer misdrijven een internationale dimensie, wat ertoe noopt om 

getuigen op een eenvoudige manier over de grenzen heen te laten getuigen.
6
 

De wet van 2 augustus mag dan wel over een uitgebreid materieel toepassingsgebied 

beschikken (de wet bespreekt het verhoor via videoconferentie, teleconferentie en gesloten 

videocircuit en behandelt daarnaast ook de audiovisuele opname van het verhoor), ratione 

personae kan de wet allesbehalve uitvoerig genoemd worden. Tot op heden beperkt het 

verhoor door middel van audiovisuele middelen zich tot bedreigde getuigen en getuigen, 

deskundigen en verdachten (althans tijdens het vooronderzoek) die zich in het buitenland 

bevinden. Van verdachten in het binnenland en beklaagden in het algemeen, wordt geen 

gewag gemaakt.  

De mogelijkheid om in België verblijvende personen op afstand te verhoren of te laten 

verschijnen in het kader van een Belgische strafprocedure wordt dus niet wettelijk voorzien. 

Een uitzondering werd wel gemaakt voor bedreigde getuigen aan wie een 

beschermingsmaatregel werd toegekend. In bepaalde gevallen zou het verhoor op afstand van 

personen die in België verblijven naar mijn mening (en deze van verschillende 

rechtsgeleerden
7
) aanzienlijke voordelen kunnen bieden. Men kan hier onder meer denken aan 

het verhoren van gedetineerden in de fase van de voorlopige hechtenis. Wanneer voorlopig 

gehechte gedetineerden voor de onderzoeksgerechten dienen te verschijnen, moet dit steeds 

gebeuren onder begeleiding van agenten uit het veiligheidskorps. Met dergelijke transporten 

gaan bovendien vaak veiligheids- en ontsnappingsrisico’s gepaard. Door videoconferenties 

open te stellen voor verdachten in voorlopige hechtenis, kan men deze risico’s en kosten 

vermijden.  

In mijn masterproef spits ik mij vooral toe op de verschillende toepassingen van 

videoconferentie in België. Ik ga ook na welke Europese instrumenten het gebruik van dit 

audiovisueel medium vooropstellen en vergelijk de situatie in België ten slotte met deze in 

Nederland.  

Een belangrijke vraag in mijn masterproef is of het wenselijk zou zijn om videoconferentie 

mogelijk te maken voor verdachten en beklaagden in België, alsook of daar ruimte voor de 

wetgever toe bestaat. De vergelijking maken met Nederland, die deze toepassing al meerdere 

                                                 
6
 N. SIRON, G. VERMEULEN en B. DE RUYVER,  “Aanmoedigen van getuigenissen via  beschermingsmaatregelen 

en het gebruik van audiovisuele communicatiemiddelen”, Panopticon 2002, 227. 
7
 Zie hierover onder meer B. DE SMET, “Videoconferenties voor verdachten en beklaagden”, RW 2009-2010, 

1458-1467. 
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jaren kent, lijkt mij daarom bijzonder nuttig. Het standpunt van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens hieromtrent dient ook in beschouwing te worden genomen. Alvorens 

over deze kwestie uitspraak te doen, bestudeer ik de mening van verschillende rechtsauteurs 

hierover en weeg ik de voor- en nadelen van dit audiovisueel medium af.  

Opbouw van de masterproef 

In eerste instantie ga ik in op het toepassingsgebied en de procedures voorzien in de wet van 2 

augustus 2002, in alle stadia van het strafproces.  

Daarnaast bespreek ik beknopt het gebruik van videoconferentie in burgerlijke zaken. Tussen 

de rechtbanken van Hasselt en Tongeren en het hof van beroep van Antwerpen worden sinds 

2008 videoconferenties georganiseerd om hogere beroepen te pleiten. Ik ga onder meer na 

welke zaken hiervoor in aanmerking komen en hoe deze innovatie werd geëvalueerd.  

Verder geef ik een overzicht van de toepassingen van videoconferentie bij minderjarige 

slachtoffers en getuigen en schets ik de potentiële mogelijkheden om minderjarige verdachten 

door middel van videoconferentie te laten verschijnen. 

Ik ga vervolgens na hoe het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegenover het 

gebruik van telecommunicatiemiddelen in strafzaken staat. In het licht van de artikelen 5 en 6 

van het EVRM, die het recht op vrijheid en veiligheid, respectievelijk het recht op een eerlijk 

proces waarborgen, zouden problemen kunnen rijzen bij het gebruik van videoconferenties. 

Vorig jaar werd overigens een videoconferentiesysteem geïnstalleerd op het federaal parket. 

Tijdens een interview met federaal magistraat Cédric Visart de Bocarmé kreeg ik een 

uitgebreide toelichting bij het systeem en een overzicht van de gevallen waarin het federaal 

parket voornemens is toepassing te maken van het materiaal. 

Telecommunicatiemiddelen vormen bovendien nuttige instrumenten van rechtshulpverlening 

in strafzaken. Het bevorderen van de justitiële samenwerking binnen Europa is een 

hoogtepunt op de Europese agenda. Door het wegvallen van de interne grenzen kunnen 

mensen zich gemakkelijk tussen de lidstaten verplaatsen. Deze verhoogde mobiliteit beperkt 

zich echter niet tot het reizen, maar heeft ook betrekking op de internationale drugshandel, 

mensenhandel en financiële fraude. De samenwerking en informatie-uitwisseling tussen 
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lidstaten kan verhinderen dat overtreders ongestraft blijven.
8
 Verschillende Europese 

rechtsinstrumenten voorzien een regeling omtrent de aanwending van videoconferenties in 

grensoverschrijdende strafrechtelijke onderzoeken. Ook binnen het beleid van de Europese 

Unie wordt aandacht besteed aan de voordelen die videoconferenties kunnen bieden; het 

bevorderen van de toepassing van videoconferenties in strafzaken vormt één van de 

doelstellingen van het meerjarenactieplan voor de Europese e-justitie. 

Videoconferenties bieden menige voordelen ten opzichte van face-to-faceverschijningen 

(minder tijdsverlies en veiligheidsrisico’s, besparingen op reiskosten, beperkte anonimiteit 

etc.). Maar alvorens videoconferenties uit te roepen tot een volwaardig alternatief voor 

persoonlijke verschijningen, dient men ook rekening te houden met de nadelen die daarmee 

mogelijk gepaard gaan. De communicatie moet zijn menselijk aspect kunnen behouden. 

Bovendien mag het belang van lichaamstaal bij verhoren en getuigenissen niet worden 

onderschat. Ook mogen videoconferenties de rechten van verdediging van verdachten niet in 

het gedrang brengen. 

Ten slotte bespreek ik de Nederlandse regelgeving omtrent videoconferenties en vergelijk ik 

beknopt de huidige toepassingen ervan met deze in België. 

Om af te sluiten maak ik nog enkele kritische bedenkingen omtrent de aanwending van 

telecommunicatiemiddelen in de strafprocedure. 

 

  

                                                 
8
 E. VAN DER VLIS, “Videoconferencing in criminal proceedings” in S. BRAUN en J. TAYLOR, Videoconference 

and remote interpreting in criminal proceedings, Antwerpen, Intersentia, 2011, 18. 
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Hoofdstuk 1  

De aanwending van videoconferentie bij volwassenen 

1.1 Wet van 2 augustus 2002 

1.1.1 Algemeen 

1. In de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit is een wettelijke basis die voorziet in de 

mogelijkheid om personen via audiovisuele communicatietechnieken te verhoren een 

belangrijke innovatie. Het stelt personen immers in staat om te getuigen zonder zich in 

dezelfde ruimte te bevinden als de persoon tegen wie zij een getuigenis afleggen. Hun locatie 

kan zelfs worden geheimgehouden, wat zorgt voor een groter gevoel van veiligheid bij 

bedreigde getuigen. Bovendien kan het vervormen van hun stem en/of beeld hen een 

gedeeltelijke anonimiteit bezorgen.
9
  

2. Het verhoren van personen op afstand zorgt ook voor kosten- en tijdsbesparingen. Deze 

besparingen zijn het grootst wanneer verklaringen door middel van audiovisuele middelen 

afgelegd worden door verdachten en getuigen die in het buitenland verblijven.
10

 Hierdoor 

moeten minder rogatoire commissies worden georganiseerd en kunnen de aanzienlijke 

transportkosten die daarmee gepaard gaan worden vermeden.
11

 In menige domeinen is de 

expertise bovendien schaars, waardoor men genoodzaakt is beroep te doen op buitenlandse 

deskundigen.
12

 

3. In de Belgische rechtspraak wordt in principe geen bezwaar gemaakt tegen het gebruik 

van video- of geluidsopnamen in de strafprocedure, noch tegen een verhoor door middel van 

audiovisuele middelen. Dit wordt verantwoord door het beginsel van de vrije bewijslevering 

in strafzaken.
13

 Het Hof van Cassatie beschouwde in 1962
14

 het principe van mondelinge 

                                                 
9 Wetsontwerp betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media, Parl. St. Kamer, 

50 – 1590/001, 6. 
10

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 6. 
11

 FOD JUSTITIE, Videoconference: kostenbesparend alternatief voor internationale rogatoire commissies, 12 

november 2013, http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/news_pers_2013-11-12.jsp?referer=tcm:265-

236768-64.  (consultatie op 15 maart 2014). 
12

 http://njb.nl/wetgeving/staatsbladen/import/videoconferentie-in-het-strafrecht.3479.lynkx (consultatie op 2 

april 2014). 
13

 D. VAN DAELE, “Het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media: een commentaar bij de 

wet van 2 augustus 2002”, T. Strafr. 2003, afl. 2, 46. 
14

 Cass. 21 mei 1962, Pas. 1962, I, 1073. 

http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/news_pers_2013-11-12.jsp?referer=tcm:265-236768-64
http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/news_pers_2013-11-12.jsp?referer=tcm:265-236768-64
http://njb.nl/wetgeving/staatsbladen/import/videoconferentie-in-het-strafrecht.3479.lynkx
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behandeling van de zaak voor het hof van assisen geen beletsel voor het ter zitting vertonen 

van filmopnames van een reconstructie. In een arrest van 1979
15

 achtte hetzelfde Hof het 

beginsel van mondelinge behandeling van de zaak ook niet geschonden door beluisteren van 

de verklaringen van de beschuldigde, die door de politie op magnetische band waren 

opgenomen.
16

 

1.1.2 Toepassingsgebied 

4. De wet betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media 

handelt in wezen over twee onderscheiden aangelegenheden: het verhoor op afstand enerzijds 

en de audiovisuele en auditieve opname van het verhoor anderzijds. 

5. Een eerste luik van de wet bespreekt het verhoor op afstand. Dit verhoor kan drie vormen 

aannemen: het verhoor via videoconferentie, teleconferentie of gesloten televisiecircuit. Bij 

een verhoor op afstand kunnen personen worden verhoord vanop een andere plaats dan de 

plaats waar de verhorende instantie zich bevindt.
17

 Het toepassingsgebied van de wet van 2 

augustus 2002 beperkt zich tot het verhoren van meerderjarigen. Het verhoor van 

minderjarige getuigen en slachtoffers wordt geregeld in de artikelen 91bis tot 101 Sv
18

 en 

190bis Sv. Een persoon die door middel van videoconferentie, teleconferentie of gesloten 

televisiecircuit is gehoord, wordt geacht te zijn verschenen en aan de oproeping te hebben 

voldaan.
19

 

6. In de wet van 2 augustus 2002 kunnen geen definities worden gevonden van de begrippen 

videoconferentie, teleconferentie en gesloten televisiecircuit.
20

 Tijdens de parlementaire 

besprekingen werd in een amendement verzocht om deze begrippen in de wet te omschrijven, 

maar de toenmalige minister van Justitie Marc Verwilghen achtte dit niet noodzakelijk.
21

 In 

de Memorie van Toelichting vindt men wel omschrijvingen terug van deze 

telecommunicatiemiddelen.
22

 

                                                 
15

 Cass. 17 augustus 1979, Arr.Cass. 1978-79, 1341. 
16

 D. VAN DAELE, “Het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media: een commentaar bij de 

wet van 2 augustus 2002”, T. Strafr. 2003, afl. 2, 46. 
17

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 3. 
18

 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procedure pénale, Brussel, Larcier, 2009, 291. 
19

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 10 en 12. 
20

 M. BOCKSTAELE, “Verhoren - Video-, telefoonconferentie en gesloten televisiecircuit” in X., Strafrecht en 

strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 3.   
21

 Parl. St. Senaat, 2001-02, 2-1155/3, 22. 
22

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 8 en 11. 
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7. Het verhoor op afstand kan enkel worden toegepast bij het verhoren van bedreigde 

getuigen enerzijds en getuigen, deskundigen en verdachten die zich in het buitenland 

bevinden anderzijds. Het kan niet worden ingezet voor het verhoren van anonieme getuigen in 

België.
23

 De wet van 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van getuigen voorziet een 

specifieke procedure voor anonieme getuigen die verhoord moeten worden door de 

onderzoeksrechter.
24

 

8. In een tweede luik bespreekt de wet van 2 augustus 2002 de audiovisuele of auditieve 

opname van het verhoor. Beide onderdelen zullen in deze masterproef aan bod komen, maar 

het verhoor op afstand speelt binnen het bestek van mijn masterproef een grotere rol. 

Bijgevolg zal aan dit luik, in het bijzonder aan het verhoor via videoconferentie, meer 

aandacht worden besteed. 

1.2 Het verhoor op afstand 

1.2.1 Audiovisuele media: videoconferentie, teleconferentie en 

gesloten televisiecircuit 

1.2.1.1 Videoconferentie 

9. Bij het verhoor door middel van videoconferentie is er een rechtstreekse audiovisuele 

verbinding, in ware tijd, tussen de ruimte waar de ondervragende autoriteit zich bevindt en de 

voor het publiek onbekende, niet in hetzelfde gebouw gelegen ruimte waarin de verhoorde 

persoon zich bevindt. Dit gebouw kan in het buitenland gelegen zijn.
25

 

10. Bij een verschijning via videoconferentie worden de beginselen van tegensprekelijkheid, 

oraliteit en onmiddellijkheid gerespecteerd.
26

 

11. In een Belgische strafprocedure kan een persoon er nooit toe gedwongen worden om via 

videoconferentie een verklaring af te leggen; zijn of haar toestemming is altijd vereist.
27

  

12. Op de toepassing en de te volgen procedure bij het aanwenden van videoconferentie bij 

het verhoren van personen, wordt verder in deze masterproef dieper ingegaan. 

                                                 
23

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/004, 8. 
24

 Wet 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van getuigen, BS 31 mei 2002, 23725. 
25

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 8.   
26

 M. BOCKSTAELE, “Verhoren – video-, telefoonconferentie en gesloten televisiecircuit”, o.c., 10. 
27

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 9. 
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1.2.1.2 Teleconferentie 

13. Bij een verhoor door middel van teleconferentie, kunnen de verhoorde persoon en de 

ondervragende partij elkaar, in tegenstelling tot het verhoor via videoconferentie of via 

gesloten televisiecircuit, niet zien. Er wordt een telefonische verbinding gemaakt tussen de 

ruimte waar de ondervragende partij zich bevindt en de ruimte waar de betrokkene wordt 

verhoord. Deze kamer is een voor het publiek onbekende ruimte dat niet in hetzelfde gebouw 

is gelegen. Deze ruimte kan zich ook in het buitenland bevinden.
28

  

14. De te volgen procedure is analoog aan deze die voorgeschreven wordt voor een verhoor 

door middel van videoconferentie (infra, 1.2.4). Ook hier is de instemming van de te horen 

persoon in elk individueel geval vereist.
29

 Het verhoor maakt altijd het voorwerp uit van een 

auditieve opname.
30

  

15. Bij teleconferentie kunnen de reacties en gedragingen van de verhoorde persoon niet 

worden waargenomen, vermits er geen videoschermen aan te pas komen. Dit heeft derhalve 

een invloed op de bewijswaarde van een dergelijk verhoor.
31

 Een getuigenis afgelegd door 

middel van teleconferentie zal met de nodige omzichtigheid moeten worden benaderd, daar de 

beginselen van tegensprekelijkheid, oraliteit en onmiddellijkheid hier niet onverkort kunnen 

worden gerespecteerd.
32

 Gelet op de grotere inperking van de rechten van de verdediging 

(deze inperking speelt a fortiori wanneer stemvervorming wordt toegepast
33

), wordt de 

aanwending van teleconferentie gekoppeld aan een subsidiariteitsvereiste. Volgens art. 112bis 

§1 Sv. mag men enkel overgaan tot het verhoor door middel van teleconferentie indien het 

niet wenselijk of mogelijk is dat de te horen persoon via videoconferentie, gesloten 

televisiecircuit of in persoon verschijnt  

1.2.1.3 Gesloten televisiecircuit 

16. Het verschil tussen het verhoor via videoconferentie en het verhoor door middel van 

gesloten televisiecircuit is dat bij het laatste alle partijen in hetzelfde gebouw, maar in 

verschillende ruimtes aanwezig zijn. Een verbinding wordt ingeschakeld tussen de zittingszaal 

                                                 
28

 D. VAN DAELE, “Recente ontwikkelingen inzake de wettelijke regeling van het verhoor in strafzaken”, o.c., 

148. 
29

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 12. 
30

 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS, A. MASSET, Manuel de procedure pénale, Brussel, Larcier, 2009, 292. 
31

 D. VAN DAELE, “Recente ontwikkelingen inzake de wettelijke regeling van het verhoor in strafzaken”, o.c.,  

149. 
32

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 6. 
33

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/004, 10. 
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en de kamer waar de te horen persoon zich bevindt. Deze ruimte is beveiligd en niet openbaar 

toegankelijk.
34

  

17. Het personeel toepassingsgebied van het verhoor via gesloten televisiecircuit beperkt zich 

tot bedreigde getuigen aan wie de Getuigenbeschermingscommissie een 

beschermingsmaatregel heeft toegekend. Het verhoren van in het buitenland verblijvende 

getuigen, deskundigen of verdachten via dit telecommunicatiemiddel is bijgevolg niet 

mogelijk, wat logisch is daar alle partijen zich in hetzelfde gebouw dienen te bevinden. 

18. De bedreigde getuige moet toestemming verlenen en het verhoor via de klassieke 

middelen dient onmogelijk of niet wenselijk zijn.
35

 Zoals dat het geval is bij een verhoor via 

videoconferentie, worden de beginselen van tegensprekelijkheid, oraliteit en onmiddellijkheid 

hier ook gewaarborgd.
36

 De modaliteiten van het verhoor zijn gelijklopend aan die van het 

verhoor via videoconferentie (infra, 1.2.4). Het verhoor wordt altijd opgenomen op een 

audiovisuele band. 

1.2.2 Het verhoor op afstand in het licht van enkele basisbeginselen  

1.2.2.1 Tegensprekelijkheidsbeginsel 

19. Het recht op tegenspraak wordt nergens uitdrukkelijk vermeld in het wetboek van 

strafvordering.
37

 Volgens het Hof van Cassatie bestaat er geen algemeen rechtsbeginsel 

inzake tegenspraak dat zich onderscheidt van het algemeen beginsel van het recht van 

verdediging.
38

  

20. Het onderzoek ter terechtzitting heeft in België een accusatoir karakter (in tegenstelling 

tot het vooronderzoek, dat gekenmerkt wordt door zijn inquisitoir karakter). Dit accusatoir 

karakter brengt met zich mee dat een beklaagde in de gelegenheid moet worden gesteld om 

zich te verdedigen tegen alle elementen die tegen hem worden aangevoerd.
39

 Het beginsel van 

tegenspraak, dat voortvloeit uit de accusatoire aard van de procedure, houdt in dat een 

                                                 
34

 D. VAN DAELE, “Recente ontwikkelingen inzake de wettelijke regeling van het verhoor in strafzaken”, o.c., 

146-147. 
35

 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procedure pénale, Brussel, Larcier, 2009, 292. 
36

 D. VAN DAELE, “Recente ontwikkelingen inzake de wettelijke regeling van het verhoor in strafzaken”, o.c., 

147. 
37

 R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, 777. 
38

 Cass. 16 mei 2001, Arr. Cass. 2001, 917. 
39

 R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Brussel, Bruylant, 2006, 649-650. 
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beklaagde het recht heeft om argumenten en bewijselementen die tegen hem worden gebruikt 

te weerleggen.
40

  

21. De wetgever is van mening dat dit beginsel bij de aanwending van videoconferentie en 

gesloten televisiecircuit onverkort wordt nageleefd.
41 

Het lijkt mij inderdaad aannemelijk dat 

wanneer een getuigenis wordt afgelegd via videoverbinding, de beklaagde hiervan in dezelfde 

mate kennis kan nemen dan wanneer een getuige op de zitting zelf zijn verklaringen aflegt. 

Deze verklaringen kunnen door de beklaagde dus ook worden weerlegd. Bijgevolg wordt zijn 

recht op tegenspraak niet geschonden. 

1.2.2.2 Oraliteitsbeginsel 

22. Het oraliteitsbeginsel houdt in dat de procedure mondeling verloopt. In de hoger vermelde 

Cassatiearresten (supra, 1.1.1), werd het oraliteitsbeginsel voor het hof van assisen niet 

geschonden bevonden door het projecteren van filmopnames, noch door het beluisteren van 

verklaringen opgenomen op een magnetische band. 

23. De regel van de mondelinge behandeling van de zaak werd vroeger strikter nageleefd 

voor het hof van assisen, waar de juryleden geen kennis mochten nemen van de getuigenissen 

afgelegd tijdens het vooronderzoek (oud art. 341 Sv.). Deze beperking werd echter opgeheven 

bij wet van 21 december 2009
42

, de wet die de hervorming van het hof van assisen 

bespreekt.
43

 

24. Bij de aanwending van videoconferentie en gesloten televisiecircuit wordt het beginsel 

van oraliteit volgens de parlementaire voorbereidingen integraal gerespecteerd.
44

 Mijns 

inziens zou de vraag kunnen worden gesteld waarom de wetgever het verhoor via 

teleconferentie niet volledig conform dit beginsel geacht heeft, daar de telefoonlijnen de 

verdachte en beklaagde in staat stellen de getuigenissen te horen. 

                                                 
40

 R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, 779. 
41

 Parl.St. Kamer, 50 – 1590/001, 6. 
42

 Wet 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, BS 11 januari 2010, 751. 
43

 H. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Brugge, La Charte, 2010, 

983. 
44

 Parl.St. Kamer, 50 – 1590/001, 6. 
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1.2.2.3 Onmiddellijkheidsbeginsel 

25. Het onmiddellijkheidsbeginsel gebiedt dat bewijzen ter terechtzitting gepresenteerd 

worden en het voorwerp vormen van een tegensprekelijk debat.
45

 De vraag die hier rijst, is of 

de inzet van audiovisuele middelen verenigbaar is met dit beginsel. Het recht om getuigen à 

charge te ondervragen wordt gezien als een belangrijk aspect van het 

onmiddellijkheidsbeginsel. Dit recht geeft de verdachte namelijk de kans om zich een oordeel 

te vormen over de betrouwbaarheid van de getuige en de juistheid van zijn verklaringen te 

toetsen.
46

 De wetgever is van oordeel dat dit beginsel onverkort wordt gerespecteerd bij de 

aanwending van videoconferentie en gesloten televisiecircuit.
47

 Bij teleconferentie kan men 

de getuige niet zien, waardoor het onmiddellijkheidsbeginsel niet geheel onaangetast is. 

1.2.2.4 Wederkerigheidsbeginsel 

26. De wet voorziet de mogelijkheid om een verdachte, deskundige of getuige die zich in het 

buitenland bevindt te verhoren. Wanneer men toepassing wenst te maken van deze optie, geldt 

een bijzondere voorwaarde: met dit land dient de wederkerigheid gewaarborgd te zijn.  

Deze wederkerigheid houdt in dat het land waarin de te verhoren persoon zich bevindt in staat 

moet zijn om een verhoor op afstand te organiseren voor de getuigen, deskundigen of 

verdachten die in België verblijven. Met ‘in staat zijn’ bedoelt de wetgever dat er in dat land 

wetgeving voorhanden is die een dergelijk verhoor op afstand voorziet of dat het land op zijn 

minst een schriftelijke garantie kan geven dat het in staat is dusdanig verhoor te organiseren.
48

  

27. Enige onduidelijkheid heerst over de vraag of er vereist wordt dat er een bi- of 

multilateraal akkoord gesloten zou zijn tussen België en dit land. De minister van Justitie 

verkondigde in de Kamer dat een dergelijk akkoord overbodig is om van wederkerigheid te 

spreken en voegde eraan toe dat zelfs een overeenkomst of een intentieverklaring in beginsel 

niet noodzakelijk is.
49

 Echter, gedurende de besprekingen in de Senaat koppelde hij de 

wederkerigheidsvoorwaarde dan wel weer nadrukkelijk aan een dergelijk bi- of multilateraal 

akkoord.
50

 Volgens de parlementaire stukken kan aangenomen worden dat aan de 

                                                 
45

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 

638. 
46

 Ibid., 669. 
47

 Parl.St. Kamer, 50 – 1590/001, 6. 
48

 Parl.St. Kamer, 50 – 1590/004, 9-10. 
49

 Parl.St. Kamer, 50 – 1590/004, 10 en D. VAN DAELE, “Het afnemen van verklaringen met behulp van 

audiovisuele media: een commentaar bij de wet van 2 augustus 2002”, T. Strafr. 2003, afl. 2, 58. 
50

 D. VAN DAELE, “Het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media: een commentaar bij de 

wet van 2 augustus 2002”, T. Strafr. 2003, afl. 2, 58. 
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wederkerigheid is voldaan wanneer overeenkomsten of interne organisatorische circulaires 

werden gemaakt.
51

 

28. Tussen de lidstaten van de Europese Unie wordt aan de voorwaarde van wederkerigheid 

grotendeels voldaan door de EU-rechtshulpovereenkomst van 29 mei 2000.
52

 Het Toelichtend 

rapport bij deze overeenkomst geeft aan dat een verzoek tot verhoor door middel van 

videoconferentie niet kan worden geweigerd om het loutere feit dat de wetgeving van de 

aangezochte staat niet voorziet in het horen van getuigen en deskundigen via videoverhoor of 

omdat volgens het nationale recht van de aangezochte staat niet voldaan zou zijn aan één of 

meerdere voorwaarden voor een dergelijk verhoor.
53

 

1.2.2.5 Theorie van de objectieve alomtegenwoordigheid 

29. Wanneer een in het buitenland verblijvende getuige, die in het kader van een Belgische 

strafprocedure verhoord wordt via videoconferentie, een valse getuigenis aflegt, zijn de 

Belgische rechters bevoegd. Hier speelt namelijk de theorie van de objectieve 

alomtegenwoordigheid. Deze theorie heeft als uitgangspunt dat een misdrijf wordt geacht in 

België te zijn gepleegd wanneer een gedraging, die één van de bestanddelen van het misdrijf 

uitmaakt, op het Belgisch grondgebied gesteld is geweest. Een valse getuigenis afgenomen 

via videoconferentie wordt geacht ten dele in België te hebben plaatsgevonden. De Belgische 

regels zijn in dit geval van toepassing.
54

 Deze theorie wijkt af van de regeling voorzien in de 

EU-rechtshulpovereenkomst van 29 mei 2000. In deze Overeenkomst worden de gerechtelijke 

autoriteiten van de aangezochte lidstaat bevoegd geacht wanneer de betrokkene een valse 

getuigenis aflegt.
55

 

1.2.3 Videoconferenties in burgerlijke zaken 

30. Aangezien er in Hasselt geen hof van beroep is, moeten beroepsprocedures tegen in eerste 

aanleg gewezen vonnissen te Hasselt en Tongeren ingesteld worden voor het hof van beroep 

van Antwerpen. Om de transportkosten en mobiliteitsproblemen die hiermee gepaard gaan te 

                                                 
51

 Parl.St. Kamer, 50 – 1590/004, 13-14. 
52

 Besluit van de Raad van 29 mei 2000 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie, van de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten 

van de Europese Unie, Pb.C. 197, 12 juli 2000, 1-23. 
53

 Toelichtend rapport bij de Overeenkomst van 29 mei 2000 betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken 

tussen de lidstaten van de Europese Unie, Pb.C. 379, 29 december 2000, 15 en M. GROVEN, “Het juridisch kader 

van videoconferenties in strafzaken”, NC 2013, afl. 4, 300. 
54

 Parl.St. Kamer, 50 – 1590/004, 10. 
55

 Art. 10, lid 8 van de Overeenkomst van 29 mei 2000 betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken 

tussen de lidstaten van de Europese Unie, Pb.C. 197, 12 juli 2000. Zie ook onderdeel 5.2.1 over de EU-

rechtshulpovereenkomst. 
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verminderen, hebben de Limburgse balies lange tijd verzocht om een afdeling van het 

Antwerpse hof van beroep in hun provincie op te richten, maar over een wettelijk kader 

hiervoor werd geen eensgezindheid bereikt.
56

  

31. In september 2008 is men een proefproject begonnen bij het hof van beroep in 

Antwerpen, waarbij advocaten en partijen via een audiovisueel debat hun zaak in hoger 

beroep kunnen pleiten zonder zich naar Antwerpen te moeten verplaatsen.
57

 Met deze 

innovatie stelde België zich in de regel met de Europese verordening nr. 1206/2001
58

.
59

 

32. De magistraten in hoger beroep enerzijds en de verzoekende partijen anderzijds, 

beschikken in de respectievelijke gerechtsgebouwen over een voor die doeleinden uitgeruste 

zittingszaal.
60

 Er zijn ook document readers aanwezig om details op papier aan te wijzen.
61

 

Via dit systeem krijgen de rechtzoekenden en hun raadslieden een volledige en ongestoorde 

beeld- en geluidsweergave van de zitting in beroep. Zij worden in real-time gehoord en gezien 

door de magistraten in Antwerpen.
62

 

33. Het materiaal dat in Antwerpen wordt gebruikt, is het materiaal dat in het gerechtsgebouw 

van Charleroi werd geïnstalleerd ten tijde het proefproject uit 2002, waarbij gedetineerden 

voor de raadkamer verschenen door middel van videoconferentie (zie ook volgend hoofdstuk 

over het gebruik van videoconferentie tijdens het vooronderzoek).
63

 

34. Na een positieve evaluatie besliste men de rechtspraak door middel van videoconferentie 

uit te breiden. Het gebruik van videoconferentie beperkte zich oorspronkelijk tot burgerlijke 

geschillen, handelsgeschillen en fiscale geschillen in hoger beroep. Vandaag staat deze 

mogelijkheid ook open voor familierechtelijke geschillen.
64

 Heden ten dage worden ongeveer 

30% van de hogere beroepen tegen beslissingen in eerste aanleg gewezen in Tongeren en 

                                                 
56

 I. VALGAEREN, “Eerste Innovatieprijs Hoge Raad van Justitie voor het project “Videconferentie” van het hof 

van beroep Antwerpen en de Limburgse balies”, Ad Rem 2011, nummer 2, 28. 
57

 S. PIETERS, “Technologie in de rechtszaal”, Ad Rem 2009, nummer 5, 40. 
58

 Verordening 1206/2001 van de Raad, 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de 

lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, Pb.L. 174, 27 juni 2001, 1-24. 
59

 I. VALGAEREN, “Eerste Innovatieprijs Hoge Raad van Justitie voor het project “Videconferentie” van het hof 

van beroep Antwerpen en de Limburgse balies”, Ad Rem 2011, nummer 2, 29. 
60

 S. PIETERS, “Technologie in de rechtszaal”, Ad Rem 2009, nummer 5, 40. 
61

A. KEEREMAN, “Magistratuur moet justitie gebruiksvriendelijker durven maken”, Juristenkrant, afl. 220, 22 

december 2010, 8. 
62

 http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/praktisch/videoconferentie.htm (consultatie op 8 maart 2014). 
63

 A. KEEREMAN, “Magistratuur moet justitie gebruiksvriendelijker durven maken”, Juristenkrant, afl. 220, 22 

december 2010, 8. 
64

 Commissie voor de Justitie, Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "Het gebruik 

van de videoconferentie in rechtszaken”, 11 februari 2014. 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/praktisch/videoconferentie.htm
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Hasselt, via videoconferentie gepleit.
65

 De balie van Turnhout wil in de toekomst eveneens 

beroepsprocedures via videoconferentie laten beslechten.
66

 

35. Het burgerlijk wetboek noch het gerechtelijk wetboek voorzien een regeling voor het 

gebruik van videoconferenties in burgerlijke- en handelszaken. Wanneer men beroep wil doen 

op dit materiaal, gebeurt dit in gezamenlijk akkoord tussen de partijen.
67

 

36. Het project is in 2010 overigens laureaat geworden van de Prijs voor de Innovatie en heeft 

daarbij 5000 euro in de wacht gesleept. Naar deze prijs, uitgereikt door de Hoge Raad voor de 

Justitie, kunnen projecten meedingen die het gerecht moderniseren en justitie dichter bij de 

mensen brengen.
68

 

37. De toenmalige minister van Justitie, Stefaan De Clerck, toonde zich voorstander om de 

toepassing van videoconferentie uit te breiden naar strafzaken. Hij hoopte hiertoe al enkele 

initiatieven te nemen in 2010. Door het ontslag van de regering in april 2010 heeft de minister 

deze intentie niet kunnen volbrengen.
69

 

38. Vooraleer verder in videoconferenties te investeren, wenst de FOD Justitie eerst de 

resultaten van de informatisering af te wachten.
70
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 Commissie voor de Justitie, Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "Het gebruik 

van de videoconferentie in rechtszaken”, 11 februari 2014. 
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1.2.4 Videoconferenties in strafzaken 

1.2.4.1 Tijdens het vooronderzoek 

1. Wet van 2 augustus 2002: toepassingsgebied 

40. De wet van 2 augustus 2002 voegt de artikelen 112 tot 112ter toe aan het wetboek van 

strafvordering.
71

 Artikel 112 Sv. bepaalt welke regels er gelden wanneer men wil overgaan tot 

een verhoor via videoconferentie tijdens het vooronderzoek.  

Art. 112. Sv.  

§ 1. De procureur de Konings of de onderzoeksrechter kan beslissen om een bedreigde getuige aan 

wie de Getuigenbeschermingscommissie een beschermingsmaatregel heeft toegekend, of een in het 

buitenland verblijvende getuige, deskundige of verdachte wanneer ter zake wederkerigheid is 

gewaarborgd, met zijn instemming te horen via een videoconferentie, indien het niet wenselijk of 

mogelijk is dat de te horen persoon persoonlijk verschijnt. 

§ 2. De procureur des Konings of de onderzoeksrechter kan beslissen om een bedreigde getuige aan 

wie de Getuigenbeschermingscommissie een beschermingsmaatregel heeft toegekend, met zijn 

instemming te horen via een gesloten televisiecircuit, indien het niet wenselijk of mogelijk is dat de te 

horen persoon persoonlijk verschijnt. 

§ 3. Bij de te horen persoon bevindt zich een officier van gerechtelijke politie of een politieambtenaar 

die bij name door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter wordt aangewezen, of, wanneer 

de te horen persoon zich in het buitenland bevindt, een buitenlandse justitiële autoriteit. Deze stelt de 

identiteit van de te horen persoon vast en stelt daarvan een proces-verbaal op dat ondertekend wordt 

door de te horen persoon. 

§ 4. De procureur des Konings of de onderzoeksrechter stelt van het verhoor een proces-verbaal op 

waarin hij, onverminderd de rechten bedoeld in artikel 47bis, de belangrijkste elementen van het 

onderhoud vermeldt en eventueel de meest relevante passages overschrijft. 

Tevens vermeldt het proces-verbaal de redenen waarom beslist werd om de betrokkene via een 

videoconferentie of een gesloten televisiecircuit te horen. 

§ 5. Het verhoor maakt steeds het voorwerp uit van een audiovisuele opname in de zin van 

artikel112ter. 

§ 6. De persoon die via een videoconferentie of gesloten televisiecircuit is gehoord, wordt geacht te 

zijn verschenen en aan de oproeping te hebben voldaan. 

                                                 
71

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/005, 3. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1808111730&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.111
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1808111730&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.112bis
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41. Een videoconferentie kan tijdens het opsporingsonderzoek door de procureur des 

Konings, of door de onderzoeksrechter in het kader van een gerechtelijk onderzoek, 

georganiseerd worden om een bedreigde getuige of een getuige, deskundige of verdachte die 

in het buitenland verblijft te horen. Bij deskundigen kan onder meer worden gedacht aan 

forensische experten of computerspecialisten.
72

 

42. Dezelfde personen komen in aanmerking om verhoord te worden via teleconferentie, met 

uitzondering van de verdachte in het buitenland.
73

 

43. Wanneer getuigen, deskundigen of verdachten in België verblijven, deze laatsten 

bijvoorbeeld in het kader van de voorlopige hechtenis, kunnen zij in de huidige stand van de 

wetgeving niet via videoconferentie worden gehoord.
74

  

44. Vooraleer men een persoon op afstand kan verhoren, moeten enkele voorwaarden voldaan 

zijn. De te horen persoon moet vooreerst met de videoconferentie instemmen.
75

 Bovendien 

wordt vereist dat het niet mogelijk of wenselijk is dat deze persoon persoonlijk verschijnt. 

Voor in het buitenland verblijvende personen, moet de wederkerigheid met dat land 

gewaarborgd zijn. Bij het op afstand, doch in België verhoren van een bedreigde getuige is 

vereist dat de Getuigenbeschermingscommissie aan die persoon een beschermingsmaatregel 

heeft toegekend.  

2. Procedure 

45. Een verhoor door middel van videoconferentie vereist de voorafgaande instemming van 

de te horen persoon. Als deze instemming niet wordt verleend, zal men, indien de 

verschijning enkel niet wenselijk doch niet onmogelijk is,
76

 een persoonlijke verschijning 

moeten toelaten.
77

  

Art. 112§6 Sv. bepaalt dat wanneer een persoon wordt verhoord via videoconferentie, de 

betrokkene geacht wordt te zijn verschenen en aan de oproeping te hebben voldaan.  

                                                 
72

 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Videoconferenties in het kader van de Europese e-justitie, Bureau voor 

publicaties van de Europese Unie, 2009, 18, https://e-justice.europa.eu/content_videoconferencing-69-nl.do. 

(consultatie op 28 februari 2014) 
73

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 4. 
74

 B. DE SMET, “Videoconferenties voor verdachten en beklaagden”, RW 2009-2010, 1459. 
75

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 9. 
76

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 9. 
77

 M. GROVEN, o.c., 300. 

https://e-justice.europa.eu/content_videoconferencing-69-nl.do
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46. Bij een opsporingsonderzoek wordt het verhoor door de procureur des Konings geleid, bij 

een gerechtelijk onderzoek door de onderzoeksrechter.
78

 Zij kunnen, in tegenstelling tot de 

regeling betreffende het audiovisueel verhoor bij volwassenen,
79

 deze taak niet delegeren aan 

een  politieambtenaar.
80

  

Wanneer een verhoor via videoconferentie wordt afgenomen, dient daarvan automatisch een 

audiovisuele opname te worden gemaakt.
81

 

De regeling inzake het verhoor door middel van audiovisuele middelen is een specifieke 

regeling, die uitsluitend afwijkt van het gemeen recht wanneer dit uitdrukkelijk bepaald 

wordt. De artikelen 47bis Sv. en 75 Sv. behouden dus hun toepassing op dit soort verhoren, 

voor zover niets anders bepaald is.
82

  

47. Art. 112 §3 Sv. schrijft voor dat bij de te horen getuige, deskundige of verdachte bepaalde 

specifieke personen aanwezig dienen te zijn. De wet maakt gewag van de verplichte 

aanwezigheid van een officier van de gerechtelijke politie of een politieambtenaar die bij 

naam door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter wordt aangeduid. Wanneer de 

persoon in het buitenland wordt verhoord, moet deze bijgestaan worden door een buitenlandse 

justitiële autoriteit.
83

 Deze personen zien erop toe dat zich geen onbevoegden bij het verhoor 

bevinden en controleren de identiteit van de te horen persoon.
84

 Deze gegevens worden 

opgenomen in een proces-verbaal en worden ondertekend door de getuige, deskundige of 

verdachte. Ook de politieambtenaar dient het proces-verbaal te ondertekenen.
85

 Het gedrag en 

de uitdrukkingen van de betrokkene worden waargenomen en eveneens vastgelegd in het 

proces-verbaal, om later eventueel het verhoor te omschrijven.
86

 Het is namelijk niet 

ondenkbaar dat de aanwezige politieambtenaar reacties opmerkt die niet meteen in het oog 

springen op het scherm.
87

 

                                                 
78

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 9.  
79

 Art. 112ter §2 Sv. 
80

 M. BOCKSTAELE, “Verhoren – video-, telefoonconferentie en gesloten televisiecircuit”, o.c.,  9. 
81

 Art. 112 §5 Sv., 
82

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 15. 
83

 Art. 112 §3 Sv. en S. DE BIOLLEY, “La visioconférence pénale. Etat des lieux des pratiques et des recherches 

scientifiques en Europe et en Belgique”, Rev.dr.pén.crim. 2010, 1103. 
84

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 10. 
85

 M. GROVEN, o.c., 301. 
86

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 10. 
87

 M. GROVEN, o.c., 301. 
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Het proces-verbaal, opgesteld door de aanwezige politieambtenaar, dient volgende gegevens 

te bevatten:
88

 

 De identiteit van de ondervraagde persoon;
89

 

 Het begin- en eindtijdstip van het verhoor, desgevallend de tijdstippen waarop het 

verhoor onderbroken en hervat is geweest;
90

 

 De identiteit van de personen die in het verhoor zijn tussengekomen, hun aankomst- 

en vertrektijdstip;
91

 

 De bijzondere omstandigheden en alles wat op de verklaringen of op de 

omstandigheden waarin de verklaringen werden afgelegd een ‘bijzonder licht 

werpen’;
92

 

 Indien de hulp wordt ingeschakeld van een beëdigde tolk, omdat de verhoorde zich in 

een andere taal dan die van de procedure wil uitdrukken, diens identiteit en 

hoedanigheid;
93

 

 De handtekening van de ondervraagde persoon, die alleen het gedeelte over de 

vaststelling van diens identiteit mag lezen. 

48. Aan de kant van de verhorende gerechtelijke autoriteit, wordt eveneens een proces-

verbaal opgesteld. De opstelling gebeurt door de procureur des Konings of de 

onderzoeksrechter. Zij mogen geen politieambtenaar aanwijzen om dit proces-verbaal op te 

stellen.
94

 Dit proces-verbaal wordt niet door de verhoorde persoon ondertekend (wanneer deze 

zich in het buitenland bevindt, is dat overigens onmogelijk).
95

 In het proces-verbaal worden 

de belangrijkste elementen van het onderhoud en de relevantste passages neergeschreven. 

Ook moeten de redenen worden vermeld waarom er beslist werd om de betrokkene via 

videoconferentie te verhoren.
96

 Daarnaast bevat het proces-verbaal volgende gegevens:
97

 

                                                 
88

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 10 en M. BOCKSTAELE, “Verhoren – video-, telefoonconferentie en gesloten 

televisiecircuit”, o.c., 17. 
89

 Art. 47bis, 3 Sv.  
90

 Art. 47bis, 3 Sv.  
91

 Aangezien dat buiten de verhoorde persoon, niemand anders toelating krijgt tot het verhoorlokaal en dat de 

aanwezige ambtenaar erop moet toezien dat er geen onbevoegden aanwezig zijn bij het verhoor, zal er in 

principe niemand tussenkomen. Zie M. BOCKSTAELE, “Verhoren – video-, telefoonconferentie en gesloten 

televisiecircuit”, o.c.,  17. 
92

 Art. 47bis, 3 Sv.  
93

 Art. 47bis, 5 Sv. 
94

 M. GROVEN, o.c., 301. 
95

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 25. 
96

 Art. 112§4 Sv. 
97

 M. BOCKSTAELE, “Verhoren – video-, telefoonconferentie en gesloten televisiecircuit”, o.c., 18 en M. 

GROVEN, o.c., 301-302. 
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 De identiteit van de te horen persoon; 

 Wanneer het gaat om een benadeelde of verdachte, de mededeling dat hij kan 

verzoeken dat een bepaalde opsporingshandeling of een bepaald verhoor wordt 

verricht;
98

 

 De mededeling aan de verhoorde persoon dat diens verklaringen als bewijs in rechte 

kunnen worden gebruikt;
99

 

 De mededeling dat de verhoorde persoon gebruik mag maken van documenten in zijn 

bezit, zonder dat het verhoor hiervoor moet worden uitgesteld.
100

 De verhoorde mag 

verzoeken dat deze documenten bij het proces-verbaal van verhoor worden gevoegd of 

ter griffie worden neergelegd; 

 Indien de hulp wordt ingeschakeld van een beëdigde tolk, diens identiteit en 

hoedanigheid; 

 Het aanvangst- en beëindigingstijdstip van het verhoor en eventueel de tijdstippen 

waarop het verhoor onderbroken en hervat is geweest; 

 De bijzondere omstandigheden en alles wat op de verklaringen of op de 

omstandigheden waarin de verklaringen werden afgelegd een bijzonder licht werpen, 

voor zover deze door de ondervragende autoriteit zelf kunnen worden opgemerkt. 

49. Op het einde van het verhoor wordt aan de betrokkene gevraagd of hij nog iets wenst toe 

te voegen of te verbeteren. Daarnaast dient hem ook gevraagd te worden of hij de opname wil 

bekijken of beluisteren. Indien de verhoorde op één van deze vragen of voorstellen wenst in te 

gaan, moet men in het proces-verbaal ook de mate vermelden waarin daaraan gevolg werd 

gegeven.
101

 Wanneer de verhoorde persoon zich op een andere plaats bevindt, zoals hier het 

geval zal zijn, zal het proces-verbaal echter niet aan hem te lezen worden gegeven. Daarom 

kan art. 47bis §1, 4 Sv. volgens GROVEN geen toepassing vinden wat betreft het proces-

verbaal van de gerechtelijke autoriteit.
102

 

Wanneer de onderzoeksrechter een getuige verhoort, zal de onderzoeksrechter de eed van de 

getuige afnemen overeenkomstig art. 75 Sv.
103

 

                                                 
98

 Art. 47bis §1, 1, b Sv. 
99

 Art. 47bis §1, 1, c Sv. 
100

 Art. 47bis §1, 2 Sv. 
101

 Art. 47bis §1, 4 Sv.  
102

 M. GROVEN, o.c., 301. 
103

 M. GROVEN, o.c., 302. 
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50. De twee processen-verbaal dienen elkaar aan te vullen en op die manier een volledige 

weergave van het verhoor te vormen.
104 

 

In geen van beide processen-verbaal worden mededelingen gedaan betreffende de afgifte van 

een kopie van de tekst van het verhoor.
105

 De verhoorde verkrijgt dus geen schriftelijke kopie 

van zijn verhoor. De bepalingen hieromtrent
106

 zijn niet toepasselijk, omdat de tekst van het 

verhoor niet in een proces-verbaal wordt opgenomen.
107

 

51. Vermits het vooronderzoek in strafzaken grotendeels geheim is, wordt geen beeld- of 

stemvervorming op de te horen persoon toegepast.
108

Alle identiteitsgegevens van de te horen 

persoon moeten derhalve bekend worden gemaakt.
109

 

3. Videoconferenties en voorlopige hechtenis: ruimte voor de wetgever 

a) Algemeen 

52. De hedendaagse toepassingen van videoconferentie tijdens de voorlopige hechtenis zijn 

zeer gering. In de huidige wetgeving wordt het gebruik van videoconferentie in de fase van de 

voorlopige hechtenis enkel voorzien in het kader van maritieme piraterij en met betrekking tot  

Belgische militairen in het buitenland.
110

  

53. In het eerste geval kan de federale procureur, wanneer hij van oordeel is dat een persoon 

die van zijn vrijheid werd beroofd wegens daden van piraterij moet worden aangehouden, 

vorderen dat de onderzoeksrechter een voorlopig aanhoudingsbevel uitvaardigt. Het verhoor 

van een van zijn vrijheid beroofde persoon op zee gebeurt door middel van radio, telefoon, 

audiovisuele of andere technische middelen die de rechtstreekse overbrenging van de stem 

tussen de onderzoeksrechter en de verdachte mogelijk maken en de confidentialiteit van hun 

gesprek waarborgen.
111

  

Atalanta is een voorbeeld van een Europese operatie die het vertrek van Belgische schepen 

vanuit Zeebrugge organiseert om te gaan patrouilleren langs de Somalische kust met het oog 

                                                 
104

 M. GROVEN, o.c., 300. 
105

 M. BOCKSTAELE, “Verhoren – video-, telefoonconferentie en gesloten televisiecircuit” o.c.,  15. 
106

 Art. 28quinqiues §2 Sv. en 57§2 Sv. 
107

 M. BOCKSTAELE, “Verhoren – video-, telefoonconferentie en gesloten televisiecircuit”, o.c., 15. 
108

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/001, 9.  
109

 M. BOCKSTAELE, “Verhoren – video-, telefoonconferentie en gesloten televisiecircuit” o.c.,  9. 
110

 OPENBAAR MINISTERIE, Inhuldiging op 12/11/2013 door mevrouw de Minister van Justitie van het op het 

federaal parket geïnstalleerde videoconferentiesysteem, Brussel, 12 november 2013, 6-7. 
111

 Art. 2§5 wet 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het 

Gerechtelijk Wetboek, BS 14 januari 2010, 1485. 



 

 

21 

op het onderscheppen van piraten. Wanneer hierbij mensen worden gevangengenomen die 

nadien aangehouden moeten worden, gaat men hiervoor gebruik maken van videoconferentie, 

met name via het recent geïnstalleerd materiaal op het Federaal Parket. Een onderzoeksrechter 

begeeft zich dan naar het federaal parket, dat via videolink in verbinding is gebracht met het 

schip.
112

  

54. Een tweede mogelijkheid om videoconferenties aan te wenden in het kader van een 

voorlopige hechtenis, betreft de ondervraging van Belgische leden van het leger in het 

buitenland.  Een militair die een misdrijf pleegt op het grondgebied van een vreemde staat kan 

in België worden vervolgd.
113

 Tegen deze personen kan dus een bevel tot aanhouding worden 

uitgevaardigd. Analoog met de regeling voorzien voor de piraterij op zee, geschiedt de 

ondervraging van Belgische militairen in het buitenland door gebruik te maken van radio, 

telefoon, audiovisuele of andere technische middelen die een rechtstreekse overbrenging van 

de stem tussen de onderzoeksrechter en de verdachte toelaten en de vertrouwelijkheid van hun 

gesprek waarborgen.
114

 

55. Een struikelblok in de Belgische wetgeving is dat videoconferentie niet kan worden 

aangewend voor verdachten die zich in voorlopige hechtenis in een Belgische penitentiaire 

instelling bevinden. Nochtans zou deze mogelijkheid een scala aan voordelen opleveren. 

Voorlopig gehechte gedetineerden zouden niet langer de gevangenis moeten verlaten om voor 

de onderzoeksgerechten te verschijnen. Dit zou een besparing op de transportkosten 

betekenen en de risico’s op ontsnappingen significant verlagen.
115

 Ook moeten dan geen 

agenten van het veiligheidskorps meer worden ingezet, die nu telkens met één man meer 

aanwezig zijn dan het aantal over te brengen verdachten.
116

 

56. De Voorlopige Hechteniswet stelt dat wanneer het voor een verdachte niet mogelijk is om 

voor de raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling te verschijnen, het 

onderzoeksgerecht vertegenwoordiging door een advocaat moet toelaten.
117

 Als de raadsman, 

die op een regelmatige wijze op de hoogte is gebracht, deze machtiging niet vraagt, kan de 

raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling een uitspraak doen zonder dat de 

                                                 
112

 Interview met federaal magistraat Cédric Visart de Bocarmé, 2 mei 2013.   
113

 Art. 10bis Voorafgaande Titel Wetboek Strafvordering. 
114

 Art. 16§2, laatste lid wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, BS 18 augustus 1990, 15779. 

Hierna Voorlopige Hechteniswet genoemd. 
115

 M. BOCKSTAELE, “Verhoren – video-, telefoonconferentie en gesloten televisiecircuit”, o.c.,  5. 
116

 Overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de 

interpretatie ervan hebben opgeleverd, Parl.St. Kamer, 53 – 1414/006, 221. 
117

 Art. 23, 2° Voorlopige Hechteniswet en P. TRAEST, “De verschijning van partijen voor de strafrechter” in X., 

Goed procesrecht-Goed procederen, Mechelen, Kluwer, 2003, 61. 
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verdachte aanwezig is. Dit geldt onverkort wanneer de verdachte geen schuld treft in de 

onmogelijkheid om te verschijnen.
118

 

57. Voor 2013 had de verdachte niet de mogelijkheid om zich door een advocaat te laten 

vertegenwoordigen in de procedure van de voorlopige hechtenis. De persoonlijke verschijning 

was de regel, waarvan slechts kon worden afgeweken bij werkelijke onmogelijkheid van de 

verdachte om te verschijnen.
119

 Bij wet van 27 december 2012 werd de Voorlopige 

Hechteniswet echter aangepast. Verdachten kregen de gelegenheid om zich te laten 

vertegenwoordigen naar aanleiding van hun verschijning voor de raadkamer en de kamer van 

inbeschuldigingstelling.
120

 

58. Wanneer voorlopig gehechte verdachten voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen, 

zal dit via een persoonlijk gesprek gebeuren. De verdachte wordt voorgeleid voor het kabinet 

van de onderzoeksrechter, of de onderzoeksrechter verplaatst zich samen met zijn griffier naar 

de gevangenis. Er wordt algemeen aangenomen dat dit in beginsel ook opgaat voor de 

samenvattende ondervraging door de onderzoeksrechter. Doorgaans zullen er weinig 

problemen optreden bij het overbrengen van aangehouden verdachten voor de 

onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter kan, behalve voor de samenvattende ondervraging, 

de hulp van politiediensten inschakelen om verdachten in hun penitentiaire instelling te 

verhoren of om hen over te brengen voor confrontaties.
121

  

59. Tijdens de controle op de voorlopige hechtenis, hebben aangehouden verdachten 

eveneens het recht om in persoon voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling 

te verschijnen, wanneer over de verlening van hun aanhouding wordt beslist.
122

 Wanneer het 

voor hen onmogelijk is om zelf te verschijnen, bijvoorbeeld bij een staking door de cipiers, 

dient de rechter de vertegenwoordiging door een advocaat toe te staan. Wanneer die 

verdachten ook niet vertegenwoordigd willen worden, kunnen ze een verzoek tot uitstel 

                                                 
118

 Art. 23, 2° Voorlopige Hechteniswet en Cass. 22 juni 2010, RW 2011-2012, afl. 9, 447-450, noot I. MENNES 

en B. DE SMET, “Voorlopige hechtenis: de onmogelijkheid voor de verdachte om voor het onderzoeksgerecht te 

verschijnen: bieden videoconferenties een oplossing?”. 
119

 I. MENNES en B. DE SMET, “Voorlopige hechtenis: de onmogelijkheid voor de verdachte om voor het 

onderzoeksgerecht te verschijnen: bieden videoconferenties een oplossing?” (noot onder Cass. 22 juni 2010), RW 

2011-2012, 447. 
120

 Parl. St. Senaat, 5-1864/3. 
121

 Overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de 

interpretatie ervan hebben opgeleverd, Parl.St. Kamer, 53 – 1414/006, 224. 
122

 Overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de 

interpretatie ervan hebben opgeleverd, Parl.St. Kamer, 53 – 1414/006, 224-225. 
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richten aan de raadkamer. Wanneer het voor hen wel mogelijk is om in persoon te 

verschijnen, maar zij weigeren dit te doen, leidt dit tot een uitspraak zonder debat.
123

  

60. De waarborg voor verdachten om zich persoonlijk of via een raadsman te verdedigen, dat 

gewaarborgd wordt door art. 6§ 3, c EVRM, geldt volgens het Hof van Cassatie alleen bij het 

bepalen van de gegrondheid van de strafvordering. Dit is niet het geval wanneer geoordeeld 

moet worden over de voorlopige hechtenis.
124

 Hier is er bijgevolg ruimte voor de wetgever 

om te voorzien in de mogelijkheid om verdachten via videoconferentie te laten verschijnen.
125

  

Wanneer het gerechtelijk onderzoek afgesloten wordt, zal de raadkamer een uitspraak doen 

nadat zij de procureur des Konings, de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij heeft 

gehoord. Bijstand of vertegenwoordiging door een advocaat is mogelijk.
126

 Deze regels zijn 

ook van toepassing wanneer de inverdenkinggestelde deelneemt aan het debat voor de kamer 

van inbeschuldigingstelling.
127

 In tegenstelling tot de fase ten gronde, kan de verdachte hier 

het recht op persoonlijke verschijning niet afdwingen. Uit de term “gehoord” kan men 

afleiden dat een videoconferentie conform is aan de vereiste van tegenspraak.
128

  

b) Proefproject 

61. In november 2002 is op initiatief van de toenmalige minister van Justitie Marc 

Verwilghen een proefproject van start gegaan in Charleroi en Leuven. Dit pilootproject 

maakte het voor de raadkamer mogelijk om gedetineerden, met hun instemming, vanuit hun 

penitentiaire instelling te horen door middel van videoconferentie. Voor dit project werden 

speciale camera’s, die de spreker volgden, microfoons en beeldschermen gecreëerd. Men kon 

eveneens documenten doorsturen, door ze onder een scanner te plaatsen of in beeld te tonen 

aan de verdachte.
129

 De instemming van de gedetineerden was wel vereist.
130

 De minister 

verantwoordde dit proefproject door zich te baseren op de grote kostenbesparingen en de 

besparingen op gebied van de  transporten van gedetineerden (die opliepen tot 600 000 uren 
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per jaar). Hij wees ook op de voordelen op vlak van veiligheid (verminderd risico op 

ontsnappingen).
131

  

Bij de aankondiging van dit project hebben de advocaten hun vrees omtrent deze methode aan 

de pers kenbaar gemaakt. Hun voornaamste bezorgdheid was dat de vertrouwelijkheid van de 

gesprekken tussen een advocaat en diens cliënt niet zou kunnen worden gewaarborgd.
132

 Ze 

gaven wel toe dat de persoonlijke aanwezigheid van gedetineerden in veel gevallen niet 

onontbeerlijk was.
133

 

Via dit project werden 65 videoconferenties voor de raadkamer van Charleroi georganiseerd. 

De totale kostprijs van het project liep op tot 450 000 euro.
134

  

62. Echter, op 10 april 2003 oordeelde de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van 

beroep van Bergen dat de verschijning van een gedetineerde voor de raadkamer via 

videoconferentie onwettig was. De wet betreffende de voorlopige hechtenis voorziet namelijk 

slechts twee wijzen van verschijning ter terechtzitting: persoonlijk of bij vertegenwoordiging 

door een advocaat.135 Het pilootproject werd na vier maanden werking stopgezet. 

c) Wetsvoorstellen  

1. Wetsvoorstel Christine Defraigne 

63. Een eerste wetsvoorstel die het verschijnen van personen in voorhechtenis via 

videoconferentie wilde invoeren, ging uit van Christine Defraigne. Haar wetsvoorstel 

betreffende het instellen van de verschijning van de gedetineerden voor de 

onderzoeksgerechten in een videoconferentie werd op 9 oktober 2003 bij de Senaat 

ingediend.
136

 Dit voorstel heeft het nooit tot een wet gehaald door de ontbinding van de 

kamers op 2 mei 2007. 

Op 18 oktober 2007 diende een volhardende mevrouw Defraigne opnieuw een wetsvoorstel in 

met een identieke inhoud aan die van haar wetsvoorstel van 2003.
137

 Opnieuw zorgde de 
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ontbinding van de kamers op 7 mei 2010 ervoor dat het wetsvoorstel niet verder werd 

behandeld. 

Het wetsvoorstel werd een derde maal ingediend bij de Senaat op 23 september 2010.
138

 Het 

voorstel werd overgezonden naar de commissie. Gezien het nakend einde van de huidige 

legislatuur, riskeert dit voorstel hetzelfde lot te ondergaan als zijn voorgangers. 

64. Met haar wetsvoorstel wil senator Defraigne de proefprojecten op een wettige manier 

laten verderzetten, door de wetgeving aan te passen conform het arrest van de kamer van 

inbeschuldigingstelling van Bergen.
139

 

65. Het wetsvoorstel heeft als opzet de artikelen 127 §4  en 135 §3 van het wetboek van 

strafvordering en artikel 23, 2° van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 

hechtenis te wijzigen.  

Art. 127 §4 Sv. en art. 135§3, vierde lid Sv., respectievelijk handelend over de verschijning 

voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling, zouden aangevuld worden met 

de optie voor de inverdenkinggestelde in voorlopige hechtenis om door middel van 

videoconferentie te verschijnen. Bij art. 135§3, vijfde lid van hetzelfde wetboek wil de 

indienster aanvullen dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de opmerkingen van 

de inverdenkinggestelde hoort, dit zowel persoonlijk als via videoconferentie kan gebeuren.  

De indienster wilde ook art. 23, 2° van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 

hechtenis aanvullen, maar het lid in kwestie werd in december 2012 gewijzigd waardoor de 

aanvulling niet meer opgaat.  

66. Het voorstel heeft als nadeel dat de aanwending van videoconferenties zich beperken tot 

de voorbereidende fase van het strafproces. Een ander minpunt is dat het enkel toepasbaar is 

op verdachten die afstand doen van hun recht op een persoonlijke verschijning voor de 

rechter. Het is niet ondenkbaar dat net de verdachten die het grootste veiligheidsrisico met 

zich meedragen, het gebruik van videoconferentie zullen tegenwerken en men hen derhalve 
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met de nodige uitgebreide bewaking maandelijks naar de raadkamer zal moeten 

overbrengen.
140

 

2. Wetsvoorstel Degroote, Dumery, Smeyers en Van Vaerenbergh 

67. Een ander wetsvoorstel met een gelijkaardige finaliteit dateert van 27 september 2013. 

Het wetsvoorstel betreffende het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van 

inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis, werd ingediend door Koenraad Degroote, 

Daphné Dumery, Sarah Smeyers en Kristien Van Vaerenbergh.
141

 

68. Hoewel dit laatste wetsvoorstel eenzelfde opzet heeft als het wetsvoorstel van Christine 

Defraigne, opteren de indieners niet voor een systeem waarbij de voorlopig gehechte zijn 

instemming moet verlenen voor de verschijning via videoconferentie. De keuze wordt hier 

enkel aan de raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling gelaten, niet aan de 

gedetineerde zelf. Naar hun mening is een onafhankelijke rechter het best geplaatst om over 

de vorm van verschijning te beslissen, bekeken in het licht van het hele onderzoek en 

rekening houdend met het recht op een eerlijk proces. Als het onderzoeksgerecht van oordeel 

is dat een verschijning per videoconferentie een onherstelbare schending zou uitmaken van de 

rechten van verdediging, kunnen zij beslissen om de gedetineerde persoonlijk te laten 

verschijnen.
142

  

69. Het wetsvoorstel streeft de wijziging na van dezelfde artikelen als het wetsvoorstel van 

mevrouw Defraigne. De indieneners willen de artikelen 127 §4 en 135 §3 Sv. laten aanvullen 

met de mogelijkheid voor de raadkamer, respectievelijk de kamer van inbeschuldigingstelling 

om te beslissen tot een verschijning van de beklaagde per videoconferentie. Zij willen 

daarnaast in de wet betreffende de voorlopige hechtenis in art. 23, 2° verduidelijken dat met 

een persoonlijke verschijning, ook de verschijning in een videoconferentie moet worden 

begrepen.
143

 

3. Voorstel van wetsontwerp Bart De Smet 

70. Terzijde wil ik ook nog opmerken dat voormalig substituut-procureur des Konings Bart 

de Smet
144

 in 2010 een voorstel van wetsontwerp aan de minister van Justitie heeft 
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overgemaakt.
145

 Het voorstel werd door het College van procureurs-generaal opgenomen in 

de bijlagen van hun overzicht van de wetten die moeilijkheden bij de toepassing of de 

interpretatie ervan hebben opgeleverd.
146

 Sinds 2008 werd in elk jaarverslag, inclusief het 

meest recente verslag van 2014,
147

 gerefereerd aan het voorstel van wetsontwerp en aan de 

voordelen die videoconferentie kan bieden in het kader van de voorlopige hechtenis. 

71. In zijn voorstel van wetsontwerp pleit De Smet voor het invoeren van een wettelijke 

regeling die verdachten, beklaagden, beschuldigden en veroordeelden zou toelaten om te 

verschijnen door middel van videoconferentie.
148

 Het ontwerp beperkt zich dus niet tot de 

voorlopige hechtenis en de fase van het vooronderzoek, maar heeft een breder 

toepassingsgebied en beslaat eigenlijk elke fase van de strafprocedure. 

72. De Smet beoogt onder meer de mogelijkheid te voorzien voor de vonnisrechter om 

beklaagden die zich in het buitenland bevinden via videoconferentie te verhoren. Ook bij de 

procedure voor de onderzoeksgerechten wil De Smet de inverdenkinggestelde de optie geven 

om door middel van videoconferentie te verschijnen.
149

 

73. Voor de politierechtbank, de correctionele rechtbank en het hof van assisen zou een 

verschijning via videoconferentie volgens het voorstel van wetsontwerp mogelijk moeten 

worden voor beklaagden en beschuldigden die vervolgd worden wegens lidmaatschap van een 

criminele organisatie.
150

 

74. De Smet schrijft daarnaast ook de noodzakelijke aanpassingen aan de Voorlopige 

Hechteniswet uit, opdat inverdenkinggestelden en beklaagden middels videoconferentie 

zouden kunnen verschijnen.
151

 

75. Tenslotte verschaft het voorstel van wetsontwerp ook aan veroordeelden de mogelijkheid 

om via videoconferentie voor de strafuitvoeringsrechtbank te verschijnen.
152

 In het geval dat 
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zij daar niet mee instemmen, zou een verschijning door videoconferentie toch mogelijk 

moeten zijn indien de overbrenging ernstige veiligheidsrisico’s zou inhouden.
153

 

1.2.4.2 Tijdens het onderzoek ten gronde 

1. Toepassingsgebied 

76. De bevoegdheid om personen via videoconferentie te horen voor de politierechtbank en 

de correctionele rechtbank is vastgelegd in de artikelen 158bis Sv. en 189 Sv.  

Art. 158bis Sv. 

§ 1. De rechtbank kan op met redenen omklede vordering van de procureur des Konings beslissen om 

een bedreigde getuige aan wie de Getuigenbeschermingscommissie een beschermingsmaatregel heeft 

toegekend, of een in het buitenland verblijvende getuige of deskundige wanneer ter zake 

wederkerigheid is gewaarborgd, met zijn instemming te horen via een videoconferentie, indien het niet 

wenselijk of mogelijk is dat de te horen persoon in persoon ter zitting verschijnt. 

§ 2. De rechtbank kan op met redenen omklede vordering van de procureur des Konings beslissen om 

een bedreigde getuige aan wie de Getuigenbeschermingscommissie een beschermingsmaatregel heeft 

toegekend, met zijn instemming te horen via een gesloten televisiecircuit, indien het niet wenselijk of 

mogelijk is dat de te horen persoon in persoon ter zitting verschijnt. 

§ 3. Bij de te horen persoon bevindt zich een officier van gerechtelijke politie of, wanneer de te horen 

persoon zich in het buitenland bevindt, een buitenlandse justitiële autoriteit. Deze stelt de identiteit 

van de te horen persoon vast en stelt daarvan een proces-verbaal op dat ondertekend wordt door de te 

horen persoon. 

§ 4. Het verhoor maakt steeds het voorwerp uit van een audiovisuele opname in de zin van artikel 

158quater. 

§ 5. De persoon die via een videoconferentie of een gesloten televisiecircuit is gehoord, wordt geacht 

te zijn verschenen en aan de oproeping te hebben voldaan. 

§ 6. Op met redenen omklede vordering van de procureur des Konings kan de rechtbank beslissen om 

beeld- en stemvervorming toe te staan. In dat geval kunnen de via de videoconferentie of het gesloten 

televisiecircuit afgelegde verklaringen slechts in aanmerking genomen worden als bewijs op 

voorwaarde dat zij in afdoende mate steun vinden in andersoortige bewijsmiddelen. 

Ook in hoger beroep kunnen videoconferenties worden aangewend en dit op grond van art. 

211 Sv.  
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77. Ratione personae kunnen in de fase ter terechtzitting enerzijds bedreigde getuigen aan wie 

de Getuigenbeschermingscommissie een beschermingsmaatregel toegekend heeft en 

anderzijds in het buitenland verblijvende getuigen of deskundigen door middel van 

videconferentie worden verhoord. Wanneer de betrokken personen zich in het buitenland 

bevinden, moet ook hier de wederkerigheid worden gewaarborgd. Het moet onmogelijk of 

niet wenselijk zijn de te horen persoon persoonlijk te laten verschijnen.
154

  

78. Videoconferenties voor beklaagden zijn tot op heden (nog) niet mogelijk. Dit zou voor 

beklaagden in het buitenland volgens VERMEULEN, VANDER BEKEN, VAN DEN WYNGAERT, 

STESSENS, MASSET en MEUNIER ook weinig zin hebben omdat de kans op een verstekvonnis 

groot is. Daarom is het beter om een uitlevering te vragen. Ook zou het volgens hen moeilijk 

zijn om de tegensprekelijkheid in dit geval gedurende de gehele vonnisfase te garanderen.
155

 

79. Verschijning door middel van videoconferentie is in de fase ten gronde mogelijk voor alle 

strafrechtbanken: de politierechtbank, de correctionele rechtbank en het hof van beroep  

(zetelend in correctionele zaken). Het lijkt ondenkbaar dat een bedreigde getuige zou worden 

opgeroepen om te verschijnen voor de politierechter, maar minder onwaarschijnlijk is het 

geval waarin de politierechter zou willen overgaan tot het verhoren van een in het buitenland 

verblijvende getuige van een ernstig verkeersongeval.
156

  

De instemming van de betrokken persoon is ook in deze gevallen altijd vereist.
157

 

2. Procedure 

80. De rechtbank kan beslissen om een getuige of deskundige via videconferentie te horen, 

wanneer de procureur des Konings daar op gemotiveerde wijze om verzoekt.
158

 De rechter 

kan dus niet ambtshalve beslissen om over te gaan tot het verhoren van een persoon via 

videoconferentie en net zomin kunnen de partijen hierom verzoeken. Vermits deze regel 

echter niet op straffe van nietigheid voorgeschreven is, komt het in de praktijk wel eens voor 

dat de rechter desalniettemin ambtshalve, dan wel op verzoek van de partijen een dergelijk 
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verhoor beveelt wanneer hij van oordeel is dat de rechten van verdediging hier niet door 

worden geschaad.
159

  

81. De rechter is niet verplicht om op het verzoek van het openbaar ministerie in te gaan. Hij 

kan vragen dat de getuige of deskundige in persoon aanwezig zou zijn ter zitting, als de 

rechtbank bijvoorbeeld niet van oordeel is dat er sprake is van een onmogelijkheid of 

onwenselijkheid om in persoon te verschijnen. Bovendien kunnen ook de advocaten van de 

verdediging verzoeken dat de getuige of deskundige persoonlijk verschijnt.
160

 

82. Wanneer de rechter beslist om een verhoor in het buitenland uit te voeren, maakt dit 

verhoor het voorwerp uit van rechtshulp in strafzaken. Er dient een rechtshulpverzoek te 

worden uitgeschreven en desgevallend zal het openbaar ministerie zijn medewerking moeten 

verlenen.
161

 

83. Het verhoor wordt geleid door de vonnisrechter. Bij de te horen persoon bevindt zich een 

officier van gerechtelijke politie of, wanneer de getuige in het buitenland verblijft, een 

buitenlandse justitiële autoriteit.
162

 De wet vereist hier niet dat de officier van gerechtelijke 

politie bij naam wordt aangewezen; een algemene aanduiding door de vonnisrechter 

volstaat.
163

 De officier van gerechtelijke politie of buitenlandse autoriteit zullen de identiteit 

van de te horen persoon moeten vaststellen en hiervan een proces-verbaal opmaken.
164

 

84. Wat het opstellen van het proces-verbaal betreft, gelden dezelfde regels als bij het 

vooronderzoek. Net als de procureur des Konings of de onderzoeksrechter, stelt ook de 

rechter ten gronde een proces-verbaal op. Aangezien het verhoor via videconferentie wordt 

afgenomen door de bodemrechter, kan volgens GROVEN worden aangenomen dat de gewone 

regels van de strafprocedure toepassing vinden.
165

 

85. Het verhoor maakt, net zoals bij het vooronderzoek, altijd het voorwerp uit van een 

audiovisuele opname in tweevoud in de zin van art. 158quater Sv.
166

 Uit dit artikel, dat stelt 

dat de rechtbank de opname van het verhoor kan bevelen, zou men ten onrechte kunnen 

afleiden dat de rechter hier over een beoordelingsmarge beschikt. Deze beoordelingsvrijheid 
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slaat echter enkel op de opname van verhoren die door de rechtbank zelf op de zitting worden 

afgenomen.
167

 

86. De rechtbank kan beslissen om stem- en gelaatsvervorming toe te staan, wanneer het 

openbaar ministerie hier op gemotiveerde wijze om verzoekt.
168

 Deze mogelijkheid wordt 

tijdens het vooronderzoek niet voorzien. 

3. Ruimte voor de wetgever? 

87. Beklaagden hebben het recht om voor de vonnisrechter in persoon aan de debatten deel te 

nemen. Zij kunnen aan hun proces voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank niet 

deelnemen door middel van videoconferentie. Ze kunnen er enkel voor opteren persoonlijk te 

verschijnen, dan wel een beroep te doen op een advocaat.
169

 

88. Voor de wet van 12 februari 2003 moest iedereen die werd opgeroepen voor de 

correctionele rechter, persoonlijk verschijnen. Vertegenwoordiging door een raadsman was 

alleen mogelijk indien de beklaagde kon bewijzen dat hij onmogelijk aanwezig kon zijn.
170

 

De wet van 12 februari 2003
171

 heeft via de wijziging van de artikelen 152 en 185 Sv. de 

verplichting voor de beklaagde om persoonlijk te verschijnen afgeschaft voor de gevallen 

waarin deze nog gold.
172

 Bijgevolg hoeven beklaagden niet meer in persoon te verschijnen in 

correctionele zaken. 

89. De rechter kan de beklaagde die zelf aan de debatten wenst deel te nemen, niet dwingen 

om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen.
173

 Wanneer het voor een beklaagde 

niet mogelijk is om te verschijnen, bijvoorbeeld tijdens een langdurig verblijf in het 

buitenland, en hij zich niet door een advocaat wil laten vertegenwoordigen, kan er geen 

sprake zijn van een tegensprekelijk debat.
174

 De vonnisrechter moet het proces dan bij verstek 

afhandelen, waarna verzet door de beklaagde kan worden aangetekend. Dit tijdsverlies voor 
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rechters, getuigen en partijen zou kunnen worden omzeild door op de inleidende zitting de 

beklaagde via videoconferentie aan de debatten te laten deelnemen.
175

 

90. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaardt evenwel dat beklaagden door 

middel van videoconferentie voor de vonnisrechter verschijnen indien aan bepaalde 

voorwaarden voldaan wordt.
176

  

91. Wat beklaagden in het buitenland betreft, voorziet de EU-rechtshulpovereenkomst van 

2000
177

 wel de mogelijkheid om personen tegen wie een rechtsvervolging is ingesteld 
178

 via 

videoconferentie te laten verschijnen. Zolang het Belgisch recht deze mogelijkheid echter niet 

verschaft, kunnen Belgische rechters niet op deze overeenkomst steunen om een beklaagde in 

het buitenland te verhoren.
179

  

1.2.4.3 Procedure voor het hof van assisen 

1. Toepassingsgebied 

92. In art. 298 Sv. werd de mogelijkheid ingeschreven om een persoon via videoconferentie 

te verhoren voor het hof van assisen.  

Art. 298 Sv. 

§ 1. Op met redenen omklede vordering van de procureur-generaal kan het hof beslissen de volgende 

personen te horen via een videoconferentie : 

1° een bedreigde getuige aan wie de Getuigenbeschermingscommissie een beschermingsmaatregel 

heeft toegekend, 

2° een in het buitenland verblijvende getuige of deskundige wanneer ter zake wederkerigheid is 

gewaarborgd, en dit met zijn instemming, indien het niet wenselijk of mogelijk is dat de te horen 

persoon in persoon ter zitting verschijnt. 

§ 2. Op met redenen omklede vordering van de procureur-generaal kan het hof beslissen een 

bedreigde getuige aan wie de Getuigenbeschermingscommissie een beschermingsmaatregel heeft 

toegekend, met zijn instemming te horen via een gesloten televisiecircuit, indien het niet wenselijk of 

mogelijk is dat de te horen persoon in persoon ter zitting verschijnt. 
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§ 3. Bij de te horen persoon bevindt zich een officier van gerechtelijke politie of, wanneer de te horen 

persoon zich in het buitenland bevindt, een buitenlandse justitiële autoriteit. Deze stelt de identiteit 

van de te horen persoon vast en stelt daarvan een proces-verbaal op dat ondertekend wordt door de te 

horen persoon. 

§ 4. De persoon die via een videoconferentie of gesloten televisiecircuit is gehoord, wordt geacht te 

zijn verschenen en aan de oproeping te hebben voldaan. 

§ 5. Op met redenen omklede vordering van de procureur-generaal kan het hof beslissen beeld- en 

stemvervorming toe te staan. In dat geval kunnen de via de videoconferentie of het gesloten 

televisiecircuit afgelegde verklaringen slechts in aanmerking genomen worden als bewijs op 

voorwaarde dat zij in afdoende mate steun vinden in andersoortige bewijsmiddelen. 

93. Dit verhoor verloopt grotendeels analoog aan deze in de fase ten gronde. Ook hier strekt 

het personeel toepassingsgebied zich uit tot getuigen die beschermingsmaatregelen genieten 

en getuigen of deskundigen die zich in het buitenland bevinden en waarbij met dit land de 

wederkerigheid wordt gewaarborgd. De voorwaarde van het niet wenselijk of mogelijk zijn 

voor deze persoon om te verschijnen, wordt hier ook gesteld.
180

 De betrokken persoon moet 

eveneens zijn instemming verlenen.  

94. Evenmin als beklaagden, hebben beschuldigden de mogelijkheid om via videoconferentie 

voor het hof van assisen te verschijnen. Zij dienen “ongeboeid en slechts vergezeld door 

bewakers te verschijnen”, wat een beroep op videoconferenties uitsluit.
181

 

2. Procedure 

95. De beslissing om iemand al dan niet middels videoconferentie te verhoren, komt toe aan 

het hof, op voorafgaand gemotiveerd verzoek van de procureur-generaal.
182

 In het eerste 

ontwerp van wettekst werd deze beslissingsbevoegdheid toegewezen aan de voorzitter van het 

hof van assisen.
183

 In een amendement verzocht de heer Bourgeois echter om deze 

bevoegdheid aan het hof over te laten in plaats van aan de voorzitter. Hier kan men niet van 

een discretionaire bevoegdheid van de voorzitter spreken, vermits het verzoek van het 

openbaar ministerie onontbeerlijk is alvorens de beslissing te kunnen nemen om iemand via 

audiovisuele media te verhoren.
184
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In overeenstemming met dit amendement, spreekt art. 298 Sv. nu van een bevoegdheid van 

het hof van assisen. Met het ‘hof’ worden wel enkel de magistraten bedoeld en niet de leden 

van de volksjury.
185

 Deze wijziging veroorzaakt een tegenstelling tussen de regeling 

betreffende het verhoor via audiovisuele middelen en de regeling betreffende het verhoor van 

anonieme getuigen, waar aan de voorzitter van het hof van assisen wel een ambtshalve 

bevoegdheid wordt verleend.
186

  

96. Gelijklopend met de procedure voor de gewone strafrechtbanken, zal de procureur-

generaal een gestaafde vordering moeten indienen vooraleer tot een verhoor via 

videoconferentie door het hof kan worden besloten. Aangezien geen nietigheidssanctie aan 

deze regel gekoppeld is, kunnen andere partijen hier ook om verzoeken, mits zij de rechten 

van verdediging eerbiedigen.
187

  

97. Enkele dagen voor de preliminaire zitting, leggen de procureur-generaal en de partijen ter 

griffie een lijst neer van de getuigen die zij wensen te horen.
188

 Het verzoek tot verhoor 

middels videoconferentie wordt het best op dat moment gedaan. In het arrest van preliminaire 

zitting worden namelijk de nadere regels en modaliteiten van het verhoor opgenomen.
189

   

In de loop van de debatten kunnen de procureur-generaal, de burgerlijke partij en de 

beschuldigde verzoeken om getuigen te laten oproepen die niet vermeld staan in het arrest van 

preliminaire zitting. Deze getuigen kunnen desgevallend ook door middel van 

videoconferentie worden verhoord.
190

 

98. Tijdens het verhoor moeten alle vragen door de voorzitter worden gesteld, tenzij deze een 

vraagstelling door andere partijen toelaat. Om de tegensprekelijkheid te waarborgen, moeten 

alle partijen aan het verhoor kunnen deelnemen, doch onder leiding van de voorzitter.
191

  

99. Bij de getuige of deskundige is een officier van gerechtelijke politie aanwezig, of een 

buitenlandse gerechtelijke autoriteit wanneer het verhoor in het buitenland plaatsvindt. Deze 
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stelt de identiteit van de betrokkene vast en neemt die gegevens op in een proces-verbaal, dat 

ondertekend wordt door de gehoorde persoon.
192

 

100. De voorzitter kan deskundigen of getuigen toelaten of verzoeken om tijdens hun 

verklaringen notities te gebruiken, die vooraf ter zitting worden neergelegd.
193

 Bij een verhoor 

op afstand doet deze wetsbepaling praktische hindernissen rijzen. Een kopie van de gebruikte 

notities moet in dat geval voor de aanvang van het verhoor aan de voorzitter worden 

overhandigd.
194

 

101. Bedreigde getuigen die van identiteit veranderd zijn, leggen hun verklaringen af onder 

hun oude identiteit.
195

 

102. In tegenstelling tot de regeling voor de gewone rechtbanken, voorziet de wet hier niet 

dat het verhoor het voorwerp van een audiovisuele of auditieve opname moet uitmaken.
196

 De 

wetgever verantwoordt deze afwijking door te wijzen op het mondelinge karakter van de 

procedure en het gebrek aan beroepsmogelijkheden tegen arresten van het hof van assisen.
197

 

Maar rekening houdend de mogelijkheid van het Hof van Cassatie om een arrest van het hof 

van assisen te verbreken, raadt GROVEN toch aan om getuigenverklaringen op te nemen, om 

het risico te vermijden dat een getuigenis verloren gaat.
198

 

103. Gelet op het mondelinge karakter van de procedure voor het hof van assisen, dient enkel 

een proces-verbaal door de griffier te worden opgemaakt overeenkomstig art. 354 Sv. In dit 

proces-verbaal wordt het verhoor via videoconferentie en gebeurlijk de audiovisuele opname 

vermeld.
199

 

104. Op gemotiveerd verzoek van de procureur-generaal, kan het hof beslissen om op de 

getuige stem- en/of beeldvervorming toe te passen. Op die manier wordt aan de betrokkene 

een zekere mate van anonimiteit verleend
200

 (maar de identiteit van de persoon blijft wel 

gekend)
201

. Wanneer dit wordt toegepast, kunnen de verklaringen afgelegd via 
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videoconferentie slechts in aanmerking komen als steunbewijs. Ze moeten dus in afdoende 

mate steun vinden in andersoortige bewijsmiddelen.
202

 

1.2.5 Beeld- en stemvervorming 

105. De stelling dat het verhoor via telecommunicatiemiddelen niet kan worden aangewend 

bij anonieme getuigen, neemt niet weg dat de wet van 2 augustus 2002 een beperkte vorm van 

anonimiteit voorziet voor de te verhoren personen.
203

 

106. Tijdens het strafrechtelijk vooronderzoek is stem- en gelaatsvervorming van de 

verhoorde persoon niet mogelijk.  Dit wordt verantwoord door het grotendeels geheime 

karakter van het vooronderzoek.
204

 Alle identiteitsgegevens van de te horen persoon moeten 

bekend worden gemaakt.
205

 

107. Bij het onderzoek ten gronde is beeld- en stemvervorming wel mogelijk. Bij het verhoor 

via teleconferentie is vanzelfsprekend alleen de mogelijkheid van stemvervorming voorzien, 

daar het verhoor enkel via een geluidsverbinding plaatsvindt. Tot deze gedeeltelijke vorm van 

anonimisering kan worden besloten door de politierechtbank, de correctionele rechtbank en 

het hof van assisen.
206

 Deze maatregelen kunnen alleen door de procureur des Konings 

worden gevorderd via een gemotiveerd verzoek aan de rechtbank. De rechtbank beslist dan of 

de vervormingen adequaat zijn.
207

  

108. Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat het recht van verdediging niet geschonden 

wordt wanneer rechters hun beslissing niet enkel op een algemene beoordeling van de 

onderscheiden bewijselementen hebben gegrond, meer bepaald op verklaringen van een 

medebeklaagde, maar eveneens op bepaalde inlichtingen verkregen van anonieme getuigen.
208

 

Uit dit arrest valt dus af te leiden dat rechters anonieme getuigenissen als bewijsmiddelen in 

aanmerking mogen nemen, wanneer deze verklaringen bevestigd worden door andere 

bewijselementen. Deze rechtspraak werd doorgetrokken in de regelgeving betreffende 

getuigenissen waar stem- en gelaatsvervorming werden toegepast: aangezien dergelijke 
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vervormingen de rechten van verdediging beperken, heeft de wetgever een wettelijk 

bewijsminimum ingevoerd. Verklaringen afgelegd met toepassing van dergelijke maskerende 

instrumenten, kunnen slechts als bewijs in aanmerking worden genomen op voorwaarde dat 

zij in afdoende mate steun vinden in andersoortige bewijsmiddelen.
209

  

109. Wanneer beeld- en stemvervorming wordt toegepast in een assisenprocedure, legt de wet 

de verplichting niet op aan de voorzitter om de leden van de jury te waarschuwen dat 

dergelijke verklaringen slechts in aanmerking mogen worden genomen als bewijs als zij 

afdoende steun vinden in andersoortige bewijsmiddelen. Volgens BOCKSTAELE is het 

aangewezen dat de voorzitter de gezworenen hierover wel zou inlichten.
210

 

110. Wanneer bij een getuige het gelaat en/of de stem worden vervormd, blijven de fysieke 

kenmerken van de betrokken persoon in grote mate verborgen voor andere procesdeelnemers, 

in het bijzonder voor de beklaagde en de beschuldigde.
211

 De identiteitsgegevens van de 

verhoorde persoon worden echter wel kenbaar gemaakt.
212

  

1.2.6 Bewijswaarde  

111. Een verklaring afgelegd door middel van telefoonconferentie, mag voor de vonnisrechter 

slechts als bewijs in aanmerking worden genomen als ze in afdoende mate ondersteund wordt 

door andersoortige bewijsmiddelen. Gelet op het feit dat men de verhoorde persoon niet kan 

zien en men dus diens gedragingen en gezichtsuitdrukkingen tijdens het afleggen van de 

verklaring niet kan waarnemen, worden de rechten van verdediging hier sterker ingeperkt dan 

bij het verhoor via videoconferentie of gesloten televisiecircuit.
213

 Het eerste wetsontwerp 

stelde als voorwaarde dat een verklaring afgelegd via teleconferentie ‘in belangrijke mate’ 

steun diende te vinden in andersoortig bewijsmateriaal. De Raad van State adviseerde 

evenwel om ‘in belangrijke mate’ te vervangen door ‘in afdoende mate’,
214

  een wijziging die 

in de uiteindelijke wettekst werd toegebracht. 
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112. Getuigenissen afgelegd met behulp van videoconferentie of gesloten televisiecircuit, 

volstaan daarentegen op zich.
215

 

Bij verklaringen afgelegd via videoconferentie of gesloten televisiecircuit, worden de 

beginselen van tegensprekelijkheid, oraliteit en onmiddellijkheid onverkort gerespecteerd 

(supra, 1.2.2). Het proces-verbaal van verhoor dat werd afgenomen door middel van 

videoconferentie of gesloten televisiecircuit, heeft bijgevolg dezelfde bewijswaarde als elk 

ander proces-verbaal van een verhoor afgenomen tijdens het vooronderzoek.
216

 

In de fase ten gronde beschikt de rechter daarentegen over een beoordelingsmarge wat betreft 

verklaringen afgenomen via videoconferentie of gesloten televisiecircuit. De vonnisrechter 

oordeelt vrij over hun bewijswaarde.
217

 

113. Wanneer de vonnisrechter of het hof van assisen, na het verzoek daartoe ontvangen te 

hebben van het openbaar ministerie, beslist om beeld- of stemvervorming op de deskundige of 

getuige toe te staan, kunnen ook deze verklaringen slechts als steunbewijs in aanmerking 

worden genomen.
218

 

1.3 Audiovisuele en auditieve opname van het verhoor 

1.3.1 De audiovisuele opname van het verhoor van minderjarigen 

114. De audiovisuele opname van het verhoor van minderjarigen wordt geregeld in de 

artikelen 92 tot en met 101 Sv. Deze wetsbepalingen werden ingevoerd bij wet van 28 

november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen.
219

 

115. Sinds 1 januari 2013 worden verhoren van minderjarigen die het slachtoffer of de 

getuige zijn geweest van één of meerdere misdrijven opgesomd in de artikelen 372 tot 377, 

379, 380  §§ 4 en 5 en 409 van het strafwetboek, ambtshalve opgenomen. Dit stelt de wet van 

30 november 2011, die art. 92 Sv. gewijzigd heeft.
220

 Op die manier wordt vermeden dat 

slachtoffers een tweede keer hun verhaal moeten doen over deze pijnlijke feiten.
221

 De 
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procureur des Konings of de onderzoeksrechter hebben de mogelijkheid om van deze regel af 

te wijken en te beslissen om het verhoor toch niet te laten opnemen. Deze afwijking moeten 

zij motiveren, de keuze moet in het belang van de minderjarige zijn en er moet rekening 

worden gehouden met de omstandigheden eigen aan de zaak.
222

 

116. Wanneer minderjarigen betrokken zijn bij één van de overige misdrijven bepaald in art. 

91bis Sv., kan de procureur des Konings (desgevallend de onderzoeksrechter) de audiovisuele 

opname bevelen van het verhoor. Dit is dus geen automatisme, maar een keuze van de leider 

van het onderzoek. Daartoe zijn geen uitzonderlijke omstandigheden vereist.
223

 

117. Bij andere misdrijven dan deze opgesomd in art. 91bis Sv., kan voor een audiovisuele 

opname van het verhoor van minderjarige slachtoffers of getuigen worden geopteerd indien er 

sprake is van ernstige en uitzonderlijke omstandigheden.
224

 

118. Minderjarigen die de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben, moeten expliciet 

toestemming geven voor de opname van het verhoor. Bij minderjarigen jonger dan twaalf jaar 

volstaat het dat de politie meedeelt dat een audiovisueel verhoor zal worden afgenomen.
225

 

119. Dankzij het audiovisueel verhoor wordt de minderjarige niet rechtsreeks met de dader 

geconfronteerd, wat de kans op secundaire traumatisering aanzienlijk verkleint. Ook lange 

ondervragingen door verschillende personen worden op die manier omzeild.
226

  

1.3.2 De audiovisuele en auditieve opname van het verhoor van 

meerderjarigen 

120. Het tweede luik van de wet van 2 augustus 2002 handelt over de audiovisuele en 

auditieve opname van het verhoor. Net zoals de bepalingen betreffende het verhoor op afstand 

zijn deze wetsbepalingen ook niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. 

121. In tegenstelling tot wat de titel van dit onderdeel doet vermoeden, geldt deze regeling 

eveneens voor het verhoor van minderjarigen. De wet van 28 november 2000 vormt hier 

echter de lex specialis en primeert bijgevolg op de wet van 2 augustus 2002.
227
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122. De wet van 2002 voert een nieuwe afdeling toe aan het wetboek van strafvordering, 

bestaande uit één enkel artikel, art. 112ter Sv.  Dit artikel bepaalt de toe te passen regels bij de 

opname van het verhoor tijdens het vooronderzoek. De regeling voor de politierechtbank en 

de correctionele rechtbank werd respectievelijk in art. 158quater Sv. en 189 Sv. 

neergeschreven. De wet voorziet niet in de mogelijkheid om het verhoor op te nemen in een 

procedure voor het hof van assisen. 

123. Met de audiovisuele opname van het verhoor bedoelt de wetgever het opnemen van dit 

verhoor op videoband. Later kan dit op de terechtzitting als bewijsmateriaal worden 

afgespeeld. Onder de auditieve opname van het verhoor begrijpt men de opname van het 

verhoor op een videocassette. Ook deze opnames kunnen in een latere fase van de 

strafprocedure worden afgespeeld. De opname van een verhoor voor het hof van beroep of het 

hof van assisen heeft minder nut, daar het Hof van Cassatie geen uitspraak over de feiten 

doet.
228

 

124. Ratione personae en materiae is het toepassingsgebied van de wet voor wat betreft de 

audiovisuele of auditieve opname van het verhoor onbeperkt. Het kan worden bevolen ten 

aanzien van slachtoffers, getuigen, verdachten en inverdenkinggestelden en voor eender welk 

misdrijf.
229

 Uitzonderlijke omstandigheden dienen evenmin voorhanden te zijn.
230

 

125. De audiovisuele of auditieve opname van het verhoor kan niet worden gelijkgesteld met 

een persoonlijke verschijning (wat wel het geval is bij het verhoor op afstand door middel van 

audiovisuele middelen). Het kan wel in de plaats worden gesteld van een schriftelijke 

verklaring.
231

 

1.3.2.1 Procedure 

126. Gedurende het vooronderzoek kan de procureur des Konings, of in voorkomend geval de 

onderzoeksrechter, de audiovisuele of auditieve opname van het verhoor bevelen.
232

 Deze 
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mogelijkheid is dus facultatief. GOOSSENS somt in zijn bijdrage talrijke argumenten op om 

deze registratie verplicht te maken.
233

 

127. Tijdens de fase ten gronde heeft de rechtbank de bevoegdheid om, op verzoek van de 

procureur des Konings, de audiovisuele of auditieve opname van het verhoor te bevelen.
234

 

128. De te horen persoon wordt vooraf op de hoogte gebracht omtrent de opname van het 

verhoor, zodat deze kan inschatten in welke mate de opname eventueel tegen hem kan worden 

gebruikt.
235

 De instemming van de betrokkene wordt niet vereist, in tegenstelling tot de 

regeling van het audiovisueel verhoor van minderjarige slachtoffers of getuigen.
236

 

129. In het vooronderzoek wordt het verhoor door de procureur des Konings of door de 

onderzoeksrechter geleid; zij kunnen deze taak evenwel delegeren aan een bij naam 

aangewezen politieambtenaar. Tijdens de fase ten gronde bepaalt de wet niet specifiek wie de 

leiding over het verhoor heeft. Volgens VAN DAELE kan worden aangenomen dat de voorzitter 

van de rechtbank deze taak op zich neemt.
237

 

130. Van het verhoor wordt door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter een 

proces-verbaal opgesteld. Daarin worden, naast de in art. 47bis Sv. voorgeschreven 

vermeldingen, de belangrijkste elementen en de meest relevante passages van het onderhoud 

neergeschreven. Ook de motieven voor de opname van het verhoor dienen vermeld te 

worden.
238

 

131. De onderzoeksrechter, de procureur des Konings, de gehoorde persoon of de partijen in 

het geding kunnen verzoeken om over te gaan tot een volledige en letterlijke overschrijving 

van de bijkomende gedeelten van het verhoor die zij aanduiden. Deze overschrijving dient zo 

spoedig mogelijk aan het dossier te worden toegevoegd.
239
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132. Van de opname van het verhoor worden twee exemplaren gemaakt, die als originelen 

worden beschouwd. Deze worden neergelegd ter griffie als overtuigingsstuk.
240

 Om te 

voorkomen dat in de opnames zou worden geknipt, verklaarde de minister van Justitie dat de 

opnames integraal moeten worden opgenomen.
241

 

133. De voorlaatste paragraaf van art. 112ter Sv. bepaalt dat de opnames slechts bekeken of 

beluisterd mogen worden door personen die in het kader van het gerechtelijk dossier 

beroepshalve betrokken zijn bij het vooronderzoek of het vonnis. Deze mogelijkheid staat ook 

open voor de gehoorde persoon en de andere betrokken partijen en hun advocaten.242 

134. Zoals hoger reeds werd vermeld, dient een verhoor dat werd afgenomen via 

telecommunicatiemiddelen altijd het voorwerp uit te maken van een audiovisuele opname. Dit 

wordt echter niet vereist voor de procedure voor het hof van assisen.243 

1.4 Het gebruik van telecommunicatiemiddelen bij het verhoor 

van bedreigde getuigen 

135. De wet van 2 augustus 2002 is in essentie bedoeld voor getuigen aan wie een 

beschermingsmaatregel werd toegekend. Daarom is het van belang na te gaan welke personen 

als bedreigde getuigen kunnen worden beschouwd en welke getuigen in aanmerking komen 

voor het toekennen van beschermingsmaatregelen door de Getuigenbeschermingscommissie. 

136. Op 7 juli 2002 werd de wet houdende een regeling voor de bescherming van de 

bedreigde getuigen en andere bepalingen afgekondigd.
244

 Deze wet voerde een hoofdstuk 

VIIter toe aan het wetboek van Strafvordering, getiteld “Bescherming van bedreigde 

getuigen”. In dit hoofdstuk zijn de artikelen 102 tot 111 Sv. opgenomen. Deze wet had, net als 

de wet betreffende het verhoor via audiovisuele media, als doel de zware en georganiseerde 

criminaliteit op een meer effectieve wijze te bestrijden. Deze doelstelling wil men bereiken 

door aan personen die nuttige inlichtingen zouden kunnen verschaffen, 

beschermingsmaatregelen te bieden die hen moeten beschermen tegen 
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represaillemaatregelen.
245

 Daardoor zijn dergelijke getuigen minder bevreesd om informatie 

vrij te geven.  

137. De bepalingen inzake de bescherming van bedreigde getuigen mag men niet verwarren 

met de regelgeving omtrent de anonieme getuigen. Beide statuten staan los van elkaar. De 

regels die het beschermen van bedreigde getuigen voorzien, beogen voornamelijk de fysieke 

bescherming van deze getuigen, terwijl de bepalingen betreffende de anonieme getuigen 

eerder een juridische en procedurele bescherming van getuigen inhouden.
246

 Een anonieme 

getuige zal geen gewone of uitzonderlijke beschermingsmaatregelen kunnen genieten die 

voorzien zijn voor bedreigde getuigen.
247

 Enkel in het geval dat identiteitsgegevens van de 

anonieme getuige buiten diens schuld en wil bekend geraakt zijn, kunnen eventueel 

beschermingsmaatregelen worden toegekend.
248

 

138. De wet van 7 juli 2002 definieert een bedreigde getuige als een persoon die gevaar loopt 

als gevolg van afgelegde of af te leggen verklaringen in de loop van het vooronderzoek in een 

strafzaak, hetzij in België, hetzij voor een internationaal rechtscollege, hetzij in het 

buitenland, wanneer de wederkerigheid gewaarborgd is. De getuige moet bereid zijn die 

verklaringen desgevraagd ter terechtzitting te bevestigen.
249

  

139. Vaak bevinden deze getuigen zich in het criminele milieu of hebben ze daarin een 

verleden. Spijtoptanten kunnen eveneens beschermingsmaatregelen genieten. Dit geldt echter 

niet voor mede-inverdenkinggestelden en medebeklaagden; art. 108 §4 Sv. voorziet dat de 

beschermingsmaatregelen onmiddellijk moeten worden ingetrokken wanneer de getuige 

formeel in verdenking wordt gesteld of door het openbaar ministerie wordt vervolgd voor 

feiten waarop de getuigenis betrekking heeft.
250

 Daarnaast kunnen ook politieambtenaren, 

undercoveragenten, medewerkers van het gerecht en slachtoffers van misdrijven als bedreigde 

getuige aanzien worden op basis van een evaluatie van het dreigingsbeeld.
251

 

140. Een bedreigde getuige kan zijn statuut verkrijgen als men kan aantonen dat de persoon 

gevaar loopt. Hier is vereist dat het om een objectief gevaarscriterium gaat. Een subjectief 
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onveiligheidsgevoel is namelijk niet voldoende om beschermingsmaatregelen te kunnen 

genieten. Dreigementen of aanslagen zijn echter niet noodzakelijk. De 

Getuigenbeschermingscommissie oordeelt vrij of aan dit criterium is voldaan.
252

 

141. Bedreigde getuigen die gewillig zijn hun om volle medewerking aan het onderzoek te 

verlenen, kunnen beschermingsmaatregelen genieten. De getuigen moeten indien nodig bereid 

zijn hun verklaringen ter terechtzitting te herhalen.
253

  

142. De Getuigenbeschermingscommissie is exclusief bevoegd voor het toekennen, wijzigen 

en intrekken van beschermingsmaatregelen en financiële hulpmaatregelen.
254

 Dit orgaan is 

voornamelijk samengesteld uit parketmagistraten en hoge functionarissen van de federale 

politie en wordt voorgezeten door de federale procureur.
255

 Wanneer in de wet van 2 augustus 

2002 wordt verwezen naar getuigen aan wie beschermingsmaatregelen toegekend werden, 

doelt men eveneens op getuigen die beschermd worden door voorlopige maatregelen 

opgelegd bij hoogdringendheid door de voorzitter van de beschermingscommissie.
256

  

143. De Getuigenbeschermingscommissie kan gewone en bijzondere 

beschermingsmaatregelen toekennen aan bedreigde getuigen. Bij het toekennen van gewone 

beschermingsmaatregelen moet de Getuigenbeschermingscommissie de beginselen van 

subsidiariteit en proportionaliteit respecteren. Gewone beschermingsmaatregelen kunnen ook 

worden toegekend aan familieleden van de bedreigde getuige, wanneer er een mogelijkheid 

bestaat dat zij gevaar lopen als gevolg van de door hem of haar afgelegde verklaringen.
257

 

Deze beschermingsmaatregelen kunnen worden toegekend ongeacht het misdrijf of de 

misdaad waarover de getuige een verklaring aflegt.
258

 

144. Een niet-exhaustieve lijst van gewone beschermingsmaatregelen kan men terugvinden in 

de eerste paragraaf van art. 104 Sv. Men voorziet onder meer in:  

 Het afschermen van de gegevens van de betrokken persoon bij de dienst bevolking en 

bij de burgerlijke stand;  
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 Het verstrekken van raadgevingen op het vlak van preventie;  

 Het plaatsen van technopreventieve middelen;  

 Het aanstellen van een contactambtenaar;  

 Het voorzien in een alarmbelprocedure; 

 Het verstrekken van psychologische bijstand;  

 Het preventief patrouilleren door de politiediensten;  

 Het registreren van in- en uitgaande gesprekken;  

 Het op regelmatige tijdstippen controleren van de raadplegingen van het rijksregister 

en/of het afschermen van de gegevens van de betrokkene;  

 Het ter beschikking stellen van een geheim telefoonnummer, een afgeschermde 

nummerplaat of een GSM voor noodoproepen;  

 Het onmiddellijk en van nabij fysiek beveiligen van de betrokken persoon;  

 Het elektronisch beveiligen van de betrokken persoon;  

 Het reloceren van de betrokken persoon gedurende maximaal 45 dagen;  

 Het plaatsen van de gedetineerde betrokken persoon in een bijzonder beveiligde 

afdeling van de gevangenis. 

 Het inschrijven op een contactadres.
259

 

145. Gezien het niet-limitatief karakter van deze opsomming kunnen ook andere 

beschermingsmaatregelen worden toegekend. Een vereiste is wel dat deze maatregelen het 

recht van verdediging voldoende respecteren.
260

 

146. De tweede paragraaf van art. 140 Sv. voorziet in het toekennen van bijzondere 

beschermingsmaatregelen. Deze maatregelen kunnen slechts worden opgelegd wanneer de 

gewone beschermingsmaatregelen de veiligheid van de getuigen en hun familieleden niet 

kunnen verzekeren. Daarnaast is het vereist dat de verklaringen betrekking hebben op een 

misdrijf gepleegd in het kader van een criminele organisatie of een misdrijf voorzien in art. 

90ter §§2, 3 en 4. Ook hier moeten de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht 

worden genomen.
261
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147. De wet voorzag oorspronkelijk twee soorten bijzondere beschermingsmaatregelen: het 

reloceren (tijdelijk op een andere plaats brengen) van de getuige gedurende meer dan 45 

dagen en het wijzigen van de identiteit van de betrokken persoon.
262

 Voor die laatste 

maatregel kan de minister van Justitie, op voorstel van de Getuigenbeschermingscommissie, 

een verandering van naam en voornaam, geboortedatum en geboorteplaats toestaan, in 

afwijking van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen.
263 

Het doel van 

de maatregel vereist uiteraard dat de naamsverandering niet wordt bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad.
264

 Bij wet 14 juli 2011 werd een derde bijzondere 

beschermingsmaatregel mogelijk gemaakt: het toekennen van een tijdelijke 

beschermingsidentiteit en de strikt noodzakelijke documenten ter ondersteuning ervan.
265

 

148. De bedreigde getuige aan wie bijzondere beschermingsmaatregelen werden toegekend, 

kan eveneens, indien dat nodig blijkt, financiële hulpmaatregelen genieten.
266

 Deze getuigen 

hebben ook recht op psychologische begeleiding, hulp bij het zoeken naar een job en 

tussenkomst bij de uitoefening van verworven pecuniaire rechten.
267

 

149. Het verzoek om beschermingsmaatregelen te mogen genieten moet worden gericht aan 

de Getuigenbeschermingscommissie via een gemotiveerd verzoekschrift, vergezeld door een 

afschrift van het dossier. Dergelijk verzoek kan uitgaan van de procureur des Konings, de 

procureur-generaal, de federale procureur of de onderzoeksrechter.
268

 Daarna wordt het advies 

van de directeur-generaal van de federale politie ingewonnen. Na het bekomen van het advies, 

wordt bij meerderheid van stemmen door de commissie beslist over de toekenning van de 

maatregel(en).
269

 

150. De toegekende beschermingsmaatregelen kunnen worden ingetrokken of gewijzigd. 

Minstens om de zes maanden gaat de Getuigenbeschermingsdienst na of een intrekking of 

wijziging zich ter zake opdringt.
270
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151. Het Hof van Cassatie oordeelde dat verklaringen, die afgelegd werden door bedreigde 

getuigen die beschermingsmaatregelen genieten, door rechters als bewijskrachtige elementen 

moeten worden beschouwd, zelfs wanneer een dergelijke getuigenis door een informant werd 

afgelegd.
271

  

1.5 Het gebruik van telecommunicatiemiddelen bij het verhoor 

van anonieme getuigen 

152. Het verhoor op afstand mag niet worden toegepast bij het verhoren van anonieme 

getuigen. De wet van 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van getuigen voorziet in een 

specifieke procedure voor het verhoor van anonieme getuigen door de onderzoeksrechter.
272

  

153. Het openbaar ministerie, de persoon tegen wie de strafvordering werd ingesteld of de 

inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun raadsmannen kunnen voor of tijdens het 

verhoor aan de onderzoeksrechter de vragen doorgeven die ze beantwoord willen krijgen door 

de anonieme getuige. De onderzoeksrechter zal erover waken dat de getuige zijn identiteit niet 

onthult bij het beantwoorden van bepaalde vragen. Hij kan daarnaast ook bevelen dat, indien 

het verbergen van de identiteit van de getuige het vereist, de andere partijen het verhoor van 

de getuige in een afzonderlijke ruimte bijwonen. In dat geval kan gebruik worden gemaakt 

van telecommunicatiemiddelen.
273

 Deze telecommunicatiemiddelen moeten toelaten dat 

partijen vragen opgeven aan de onderzoeksrechter, waarvan ze willen dat deze aan de getuige 

worden gesteld.
274

  

154. Het gebruikte materiaal moet de mogelijkheid bieden om signalen te vervormen, zodat 

stemherkenning onmogelijk zou worden gemaakt. Bovendien moet de apparatuur het 

mogelijk maken om de antwoorden van de getuige niet rechtstreeks, maar met vertraging door 

te geven, zodanig dat de onderzoeksrechter erop kan toezien dat de getuige geen informatie 

verstrekt waardoor zijn identiteit zou kunnen worden achterhaald.
275
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155. In het Koninklijk Besluit van 20 maart 2003 worden de minimale vereisten omschreven 

waaraan deze telecommunicatievoorziening dient te beantwoorden.
276

 De apparatuur moet 

vooreerst draagbaar zijn en eenvoudig te bedienen. De installatie dient te bestaan uit twee 

modules, één voor het verhoorlokaal en één voor het lokaal waar de andere partijen zich 

bevinden, en moet in staat zijn om een goed verstaanbare auditieve communicatie tot stand te 

brengen. Aan de onderzoeksrechter moeten vragen kunnen worden gesteld tijdens het 

verhoor. De microfoon die zich in het verhoorlokaal bevindt, moet zodanig worden 

geïnstalleerd dat de andere partijen enkel de stem van de onderzoeksrechter kunnen horen. De 

stem van de getuige dient rechtstreeks te worden vervormd wanneer deze in de microfoon 

spreekt.
277

 Het is van belang dat de installatie stemvervorming mogelijk maakt en dat 

verbinding beveiligd is tegen onderschepping.
278

 Deze laatste voorwaarde wordt 

verwezenlijkt door het gebruik van encryptie.
279

  

1.6 Tolken bij videoconferenties 

156. Het recht op vertolking voor personen die de taal van de procedure niet begrijpen, wordt 

gewaarborgd door artikel 6 EVRM.
280

 De richtlijn betreffende het recht op vertolking en 

vertaling in strafprocedures
281

 geeft aan dat anderstalige verdachten en beklaagden onverwijld 

door een tolk dienen te worden bijgestaan tijdens alle verhoren en zittingen.
282

 In principe is 

de tolk ter plaatse aanwezig, maar men kan voor de vertolking ook gebruik maken van 

communicatiemiddelen zoals videoconferentie en telefoonverbinding.
283

  

157. In de Belgische wet van 2 augustus 2002 wordt de aanwezigheid van een tolk voorzien 

wanneer de ondervraagde persoon zich in een andere taal dan de taal van de procedure wenst 

uit te drukken.
284

 De gewone regels inzake het beroep op een tolk zijn in dat geval 
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toepasselijk.
285

 In het proces-verbaal van verhoor wordt de hoedanigheid en identiteit van de 

tolk vermeld, overeenkomstig artikel 47bis, 5 Sv. 

158. Het stijgend gebruik van videoconferenties in gerechtszaken in Europa heeft ook het 

aantal aanvragen voor het tolken bij videoconferenties doen toenemen. Publieke 

dienstverleners en vertalingsbureau’s beschouwen videoconferentie als een middel om op een 

kostenefficiënte en vlotte wijze een beroep te kunnen doen op vakkundige gerechtelijke 

vertalers en op die manier de toegang tot het gerecht te vergemakkelijken.
286

  

159. Getuigen zijn het vaak niet gewend om via tolken te werken. Het gevoel van afstand 

komt die onwennigheid meestal niet te goede. De Gids over videoconferenties in 

grensoverschrijdende procedures raadt de rechter aan de volgorde waarin de betrokken 

partijen aan het woord komen te coördineren, om problemen en verwarring bij het tolken te 

vermijden.
287

 

160. De Avidicus-projecten zijn drie Europese projecten die onderzoek doen naar het tolken 

door middel van videotechnieken in strafprocedures. In die onderzoeken wordt de kwaliteit 

van het tolken via videoconferentie en de geschiktheid ervan in strafprocedures beoordeeld.
288

 

161. Wanneer men spreekt over ‘tolken met videoconferentie’ (Videoconference 

Interpreting), heeft men het over de situatie waarbij de partijen in de procedure zich op twee 

verschillende locaties bevinden, die met elkaar verbonden zijn via een videoverbinding. De 

hulp van een tolk wordt desgevallend gevraagd wanneer dit de communicatie 

vergemakkelijkt. De tolk bevindt zich dan op één van beide locaties. Deze vorm van tolken 

mag niet worden verward met remote interpreting; bij deze vorm van tolken bevinden alle 

betrokkenen zich in dezelfde ruimte, maar de tolk is op een andere locatie aanwezig en gaat 

via een video-link vertalen.
289

 

                                                 
285

 Parl. St. Kamer, 50 – 1590/004, 9. 
286

 S. BRAUN  en J. TAYLOR, “Video-mediated interpreting: an overview of current practice and research” in S. 

BRAUN en J. TAYLOR, Videoconference and remote interpreting in criminal proceedings, Antwerpen, Intersentia, 

2012, 38-39. 
287

 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gids over videoconferenties in grensoverschrijdende procedures, Luxemburg, 

Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2009, 13, http://bookshop.europa.eu/nl/gids-over-

videoconferenties-in-grensoverschrijdende-procedures-pbQC7809966/ (consultatie op 16 februari 2014). 

288
 S. BRAUN  en J. TAYLOR, “Video-mediated interpreting: an overview of current practice and research” in S. 

BRAUN en J. TAYLOR, Videoconference and remote interpreting in criminal proceedings, Antwerpen, Intersentia, 

2012, 33. 
289

 S. BRAUN  en J. TAYLOR, “Video-mediated interpreting: an overview of current practice and research” in S. 

BRAUN en J. TAYLOR, Videoconference and remote interpreting in criminal proceedings, Antwerpen, Intersentia, 

2012, 39-41. 

http://bookshop.europa.eu/nl/gids-over-videoconferenties-in-grensoverschrijdende-procedures-pbQC7809966/
http://bookshop.europa.eu/nl/gids-over-videoconferenties-in-grensoverschrijdende-procedures-pbQC7809966/


 

 

50 

162. Wanneer een beroep wordt gedaan op een tolk tijdens een verhoor middels 

videoconferentie, moet de rechter erover waken dat de bijstand van de tolk een bepaald 

kwalitatief niveau bereikt. Daarbij moet de rechter een kritische houding aannemen. Een 

goede communicatie is essentieel voor de rechten van verdediging tijdens een strafprocedure. 

Vertolkingen bij strafprocedures waarbij gebruik wordt gemaakt van videoconferentie, 

vereisen bijkomende competenties.
290

 De kwalificaties die van gerechtstolken worden 

verlangd, verschillen bovendien van lidstaat tot lidstaat.
291

 Dit is een punt waar uiteraard 

rekening mee moet worden gehouden wanneer men verzoeken uitvaardigt tot 

videoconferentie in het kader van wederzijdse rechtshulp.
292

 

163. De Avidicus-projecten hadden tot doel uit te zoeken of het tolken door middel van 

videoconferentie een kostenbesparend alternatief vormde. Men kwam tot de conclusie dat dit 

enkel geldt voor specifieke situaties met het gepaste niveau van competentie, technologie en 

structuur. Het gebruik van een tolk bij een videoverbinding wordt als zodanig niet aangeraden 

in gevoelige politieonderzoeken of complexe gerechtszittingen.
293

 Men kwam bovendien tot 

de vaststelling dat er meer vertalingsproblemen optraden bij het tolken via videoverbinding 

dan bij het face-to-face tolken. De gesprekspartners waren nu en dan onzeker in welke 

richting ze moesten kijken en reageerden soms niet op het teken van de rechter om hen te 

laten ophouden met spreken. Ook oogcontact met hen maken was voor de tolk in bepaalde 

gevallen problematisch. Bovendien duurden dergelijke vertalingssessies langer dan deze 

zonder videoverbinding.
294

 De grootste aanbeveling die uit het onderzoek kon worden 

afgeleid is dat een behoorlijke kwaliteit van de vertolkingen door middel van 

videoverbindingen een onontbeerlijke voorwaarde is voor het gebruik ervan in 

strafprocedures.
295
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164. Volgens de Gids over videoconferenties in grensoverschrijdende procedures is het ook 

van belang dat het beeldenverkeer betrouwbaar is en adequaat beveiligd wordt.
296

 Wanneer 

tolken worden ingeschakeld bij videoconferenties, beveelt de gids ook aan om juridisch 

personeel dat ervaring heeft met het werken met tolken in te zetten om een goede kwaliteit 

van de procedure te garanderen. Tolken en juridisch personeel moeten bovendien ook een 

opleiding krijgen over het tolken bij videoconferenties.
297

 Het is overigens van cruciaal belang 

dat de tolk de spreker duidelijk ziet.
298

 

165. Wanneer videoconferentie als verhoormiddel wordt aangewend in grensoverschrijdende 

zaken, wordt meestal gebruik gemaakt van consecutieve vertolking. Hierbij geeft de rechter 

tijdens de zitting instructies aan de getuige en/of de tolk.
299

 Het beroep op simultaanvertolking 

is minder evident. Het vereist namelijk dat gebruik gemaakt wordt van tolkcabines, dat de 

partijen en de tolk een oortelefoon gebruiken en dat de microfoons zorgvuldig worden 

afgesteld.
300
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Hoofdstuk 2  

De aanwending van videoconferentie bij minderjarigen 

2.1 Wet van 28 november 2000 

166. De eerste wettekst in België die voorzag in de aanwending van 

telecommunicatiemiddelen tijdens de strafprocedure, was de wet betreffende de 

strafrechtelijke bescherming van minderjarigen.
301

 Voor het invoeren van die wet had de 

praktijk van het verhoren van minderjarigen door middel van videoconferentie zich evenwel 

reeds ontwikkeld en werd deze al vaak toegepast.
302

 

167. Wanneer het verhoor van de minderjarige overeenkomstig art. 92 Sv. audiovisueel werd 

opgenomen, worden de processen-verbaal van het verhoor en de cassettes met de opname aan 

de feitenrechter overgemaakt. Deze elementen vervangen de persoonlijke verschijning van de 

minderjarige op de zitting.
303

 Wanneer de rechter evenwel van oordeel is dat de verschijning 

van de minderjarige noodzakelijk is, dan verschijnt de minderjarige door middel van 

videoconferentie, tenzij hij/zij uitdrukkelijk in persoon wenst te verschijnen.
304

 

De wet betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen vervangt art.190bis van 

het wetboek van strafvordering. Het oude art. 190bis werd omgedoopt tot art. 190ter Sv.
305

 

Het nieuwe art. 190bis Sv. verschaft aan de rechtbank de mogelijkheid om videoconferentie in 

te zetten wanneer deze van oordeel is dat de verschijning van de minderjarige noodzakelijk is 

om de waarheid aan de dag te brengen, tenzij de minderjarige zelf op de zitting wil komen 

getuigen.
306

  De wet voerde een gelijkluidende mogelijkheid in voor de voorzitter van het hof 

van assisen, via de invoering van art. 372bis in het wetboek van strafvordering.
307

 Deze 

bepaling werd echter in 2010 opgeheven bij de hervorming van het hof van assisen, bij wet 
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van 21 december 2009.
308

 Maar de tekst van art. 372bis Sv. werd door dezelfde wet 

ingevoegd in artikel 311 Sv.  

Deze beide bepalingen gelden onverminderd wanneer de minderjarigen, van wie het verhoor 

het voorwerp van een audiovisuele opname is geweest, op het moment van de zitting 

meerderjarig geworden zijn.
309

 

168. De verschijning van de minderjarige, persoonlijk of bij videoconferentie, gebeurt steeds 

onder eed. Indien deze eedaflegging wordt geweigerd, wordt dit aan een weigering om te 

verschijnen gelijkgesteld. Minderjarigen jonger dan 15 jaar kunnen niet onder eed getuigen.
310

 

169. Bij het verhoor via videoconferentie wordt de minderjarige gehoord in een afzonderlijk 

lokaal. Desgevallend is art. 91bis Sv. van toepassing: wanneer de minderjarige het slachtoffer 

of de getuige is geweest van een van de opgesomde misdaden, mag een meerderjarige persoon 

naar zijn keuze aanwezig zijn bij het verhoor. Deze persoon mag op geen enkel moment op 

eigen initiatief tussenkomen in het verhoor en moet een neutrale houding aannemen.
311

 Het 

openbaar ministerie of de onderzoeksrechter kan op gemotiveerde wijze om weigeren een 

bepaalde meerderjarige persoon het kind of de jongere te laten bijstaan. Men kan hier 

bijvoorbeeld denken aan de begeleider die eveneens een getuige is en van wie de latere 

getuigenis een doorslaggevende rol kan spelen in het vervolg van het onderzoek, een persoon 

die verdacht wordt van zedenfeiten of slechte verzorging ten aanzien van het kind, of de 

ouders die verwikkeld zitten in een conflict over het hoederecht van het kind.
312

 Daarnaast 

mag ook een advocaat, één of meerdere leden van de technische dienst en een psychiater of 

psycholoog het verhoor bijwonen.
313

 

170. De rechtbank kan het oogcontact tussen de minderjarige en de beklaagde beperken of 

uitsluiten wanneer zij dit opportuun vindt voor de sereniteit van de getuigenis.
314

 Het is van 

belang dat een minderjarige getuige, wanneer deze aan vragen of confrontaties wordt 

onderworpen, een authentieke getuigenis kan afleggen in alle vrijheid van uitdrukking en 
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zonder onder druk gezet te worden. Aan de andere kant moeten de andere partijen, in het 

bijzonder de verdediging, alle reacties en eventuele aarzelingen van de minderjarige kunnen 

waarnemen.
315

 Het hof van beroep van Amsterdam had in een zaak geweigerd minderjarige 

slachtoffers als getuigen te laten verschijnen omdat deze verschijning volgens het hof hen de 

traumatische ervaring opnieuw zou doen beleven. De belangen van de slachtoffers wogen in 

dit geval dus op tegen de belangen van de verdediging. Het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens oordeelde hier met unanimiteit dat de artikelen 6 §§1 en 3 EVRM geschonden 

waren. De verdediging kon zich geen enkel beeld vormen over de betrouwbaarheid van de 

kwetsbare getuigen (er waren ook geen videocassettes van het verhoor).
316

 Het Hof 

benadrukte dat het recht van de verdediging om een getuigenis persoonlijk te observeren van 

essentieel belang is.
317

 

171. Op gebied van respect voor de rechten van verdediging en bovendien rekening houdend 

met het beginsel van de oraliteit van de debatten in assisenzaken, lijkt het gebruik van 

videoconferentie volgens DEWART verkiesbaar boven de projectie van de audiovisuele 

opname van het verhoor of de beperking van het oogcontact tussen beklaagde en 

minderjarige.
318

 

172. Wanneer men zich aldus in de situatie zou bevinden waarin gebruik gemaakt wordt van 

art. 91bis en/of 92 Sv., is het aan de rechtbank om te oordelen over de opportuniteit van de 

getuigenis van de minderjarige ter zitting. Deze moet dan door middel van videoconferentie 

geschieden, behalve indien de minderjarige persoonlijk wenst te verschijnen. Wanneer art. 

91bis of 92 Sv. echter geen toepassing vinden, moet de minderjarige in principe persoonlijk 

verschijnen. De aanwending van videoconferentie wordt aan de beoordeling van de rechtbank 

gelaten.
319

  

2.2 Videoconferenties voor minderjarige daders? 

173. Hierboven werd reeds besproken hoe videoconferentie in het kader van de wet van 28 

november 2000 kan worden aangewend bij het verhoren van minderjarige getuigen of 

slachtoffers. 
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174. In een advies aan het Agentschap Jongerenwelzijn, buigt het 

Kinderrechtencommissariaat zich over de vraag of de aanwending van videoconferentie voor 

de jeugdrechter een volwaardig alternatief vormt voor de persoonlijke verschijning van de 

minderjarige. Hiervoor werden deskundigen geraadpleegd en jongeren bevraagd.
320

 

175. Artikel 54 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
321

 bepaalt 

enerzijds dat wanneer de jeugdrechter een maatregel ter bescherming van de minderjarige 

oplegt, de jongere persoonlijk moet verschijnen en anderzijds dat de jeugdrechtbank ten allen 

tijde kan bevelen dat de jongere persoonlijk verschijnt.  

Artikel 74 van de Jeugdwet voorziet dat de jeugdrechter minstens twee keer per jaar elke 

geplaatste minderjarige dient te bezoeken. Hij kan deze opdracht desgevallend aan een 

afgevaardigde bij de jeugdbescherming delegeren. 

176. De Jeugdwet bevat geen regeling omtrent een audiovisuele verbinding tussen de 

jeugdrechter en een minderjarige die zich in een instelling bevindt.
322

 De wet spreekt van een 

“persoonlijke verschijning”. Aangezien deze term niet verder gedefinieerd wordt, kan men 

zich volgens het Kinderrechtencommissariaat de vraag stellen of hiermee enkel face-to-face-

contact mee bedoeld wordt. In 1965 was men nog niet vertrouwd met 

telecommunicatiemiddelen zoals videoconferentie, waardoor het logisch is dat de wetgever dit 

soort verhoor/deze soort verschijning toen niet expliciet voorzien heeft. Het gebruik van 

dergelijke audiovisuele middelen wordt anderzijds niet uitdrukkelijk uitgesloten.
323

 

177. Volgens het Kinderrechtencommissariaat kan het verschijnen per videoconferentie 

niettemin voldoen aan de vereiste van persoonlijke verschijning. Deze vorm van verschijning 

op afstand maakt namelijk persoonlijk contact mogelijk waarbij men elkaar onderling hoort 

en ziet. 

178. Het gebruik van videoconferentie bij het horen van minderjarige verdachten lijkt volgens 

DE SMET minder opportuun dan bij volwassenen. Om de minderjarige naar de zittingszaal 
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over te brengen, moeten meestal geen of slechts geringe veiligheidsmaatregelen worden 

getroffen.
324

 

179. DE SMET merkt verder op dat de jeugdrechter niet zozeer een straffende, maar eerder een 

opvoedende rol vertolkt tegenover de minderjarige. Door opvoedingsmaatregelen op te 

leggen, probeert de rechter de jongere opnieuw op het rechte pad te brengen. Dit heeft 

vermoedelijk meer slaagkansen bij een face-to-facegesprek met de minderjarige dan bij een 

gesprek op afstand.
325

 

180. Het Kinderrechtencommissariaat maakt ook enkele bedenkingen bij de aanwending van 

videoconferenties bij minderjarigen.  

Een face-to-face gesprek laat toe om met lichaamstaal en non-verbale communicatie rekening 

te houden. Wanneer de jeugdrechter moet oordelen over het opleggen van een maatregel of 

sanctie, houdt hij met verschillende criteria rekening, zoals de leefomgeving van de 

minderjarige, de ernst van de feiten, de persoonlijkheid en maturiteit van de jongere etc. Het 

is dus van belang dat, indien men voor een verschijning via audiovisuele middelen opteert, de 

jongere zijn persoonlijkheid afdoende kan doen spreken.
326

 

181. Een ander nadeel verbonden aan videoconferenties is dat geplaatste jongeren bij een 

dergelijk verhoor de instelling niet verlaten. Deze jongeren hebben er evenwel vaak baat bij 

om even buiten te komen en contact te hebben met de buitenwereld.
327

 

182. Daarnaast benadrukt het Kinderrechtencommissariaat in zijn advies dat indien een 

wettelijke regeling zou worden ingevoerd met betrekking tot videoconferenties voor 

minderjarige verdachten en daders, het van belang is dat deze jongeren dezelfde 

rechtswaarborgen genieten als bij een face-to-facegesprek. Enkele voorwaarden worden 

opgesomd: 

- Zodoende moet men rekening houden met het beginsel van non-discriminatie
328

  

- Het belang van het kind moet primeren boven economische kostenbesparingen
329

  

                                                 
324

 B. DE SMET, “Videoconferenties voor verdachten en beklaagden”, RW 2009-10, 1462. 
325

 B. DE SMET, “Videoconferenties voor verdachten en beklaagden”, RW 2009-10, 1462. 
326

 Art. 37 §1 Jeugdwet en KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT, Videoconferentie: een volwaardig alternatief voor 

face-to-face contact tussen de jongere en de jeugdrechter?, Brussel, 2010, 3. 
327

 KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT, Videoconferentie: een volwaardig alternatief voor face-to-face contact 

tussen de jongere en de jeugdrechter?, Brussel, 2010, 4. 
328

 Gewaarborgd door art. 2 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 
329

 KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT, Videoconferentie: een volwaardig alternatief voor face-to-face contact 

tussen de jongere en de jeugdrechter?, Brussel, 2010, 5. 



 

 

57 

- De mening van het kind moet worden ingewonnen vragen alvorens over te gaan tot 

een videoconferentie 

- Alvorens deel te nemen aan een verschijning per videoconferentie, dient de 

minderjarige op de hoogte te worden gesteld van de werking ervan, de bedoeling van 

de verschijning en van zijn of haar rechten
330

 

- De jongere heeft het recht om zich tijdens de videoconferentie te laten bijstaan door 

een juridische raadgever of een vertrouwenspersoon, die ook waakt over de naleving 

van de rechtswaarborgen
331

 

- Indien de jongere het Nederlands niet beheerst, dient een gratis tolk aanwezig te zijn
332

 

183. In het licht van de eerbied voor de privacy van een minderjarige verdachte, draagt het 

audiovisueel opnemen van de videoconferentie de voorkeur van het 

Kinderrechtencommissariaat niet weg. Indien men dit toch nodig zou achten, moet deze 

opname wettelijk worden geregeld.
333

 

Uit de bevragingen van verschillende geplaatste minderjarige daders, blijkt dat het merendeel 

onder hen de voorkeur geeft aan een face-to-facegesprek met de rechter boven een gesprek 

via videoconferentie.
334

 

184. Indien er ooit een wettelijke grondslag wordt gecreëerd voor het verhoren van 

minderjarige verdachten per videoconferentie, kan men die mogelijkheid voor de jeugdrechter 

volgens DE SMET het best beperken tot jongeren geplaatst in een gesloten instelling indien de 

overbrenging van de jongere een ernstig gevaar voor de openbare veiligheid vormt, of 

wanneer de jongere na overleg met zijn of haar advocaat de verschijning per videoconferentie 

verkiest boven een persoonlijke verschijning.
335
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Hoofdstuk 3  

Telecommunicatiemiddelen en het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens 

3.1 Artikelen 5 en 6 EVRM 

185. Art. 5 EVRM waarborgt het recht op vrijheid en veiligheid. Het uitgangspunt is dat 

niemand van zijn vrijheid mag worden beroofd, behalve in de gevallen opgesomd in het 

artikel en overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure.
336

 Eén van de waarborgen 

die voortvloeit uit dit recht is de vereiste, gesteld door art. 5, derde lid EVRM, om personen 

die van hun vrijheid beroofd werden, zo snel mogelijk voor een rechter te leiden.
337

 

Aangezien dit vaak niet zonder moeite verloopt, kan videoconferentie, met zijn tijdbesparend 

effect, ervoor zorgen dat beter aan deze eis wordt voldaan.
338

 Men kan zich de vraag stellen of 

een verschijning door middel van videoconferentie wel in overeenstemming is met art 5, 

derde lid EVRM. Bij de opstelling van het verdrag werd ongetwijfeld uitgegaan van een 

fysieke verschijning. Anderzijds is het EVRM een evolutief instrument dat in het licht van de 

hedendaagse maatstaven moet worden geïnterpreteerd. Volgens de Nederlandse wetgever 

vormt de verschijning in persoon het uitgangspunt, maar mogen andere wijzen van 

verschijning met behulp van audiovisuele media, waarbij kwalitatieve beeld- en 

geluidsverbindingen kunnen worden gegarandeerd, niet uitgesloten worden.
339

 

186. Art. 6 EVRM waarborgt het recht op een eerlijk proces. Eenieder heeft het recht op een 

eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige 

rechter. Aan personen tegen wie een vervolging werd ingesteld, kent artikel 6 EVRM 

bepaalde rechten toe. Deze personen hebben onder meer het recht om zichzelf te verdedigen 

of zich daarvoor te laten bijstaan door een raadsman naar keuze.
340

 Hier valt echter niet uit af 

te leiden dat beklaagden die hun proces willen bijwonen, ook effectief naar de rechtszaal 

moeten worden gebracht. Meestal zal er rechtstreeks contact tussen de rechter en de verdachte 
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zijn in de rechtszaal, maar dit sluit alternatieven, zoals een proces via videoconferentie, niet 

uit.
341

  

187. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaardt dat wanneer het om 

veiligheidsredenen niet aanbevolen is voor de beklaagde om in persoon te verschijnen, het 

voor de rechter mogelijk is om de verschijning van de beklaagde via videoconferentie toe te 

laten. Via audiovisuele technieken, zoals videoconferentie, kan de rechter dan in contact 

komen met de beklaagde die zich in een penitentiaire instelling bevindt.
342

  

188. Hier wil ik nogmaals benadrukken dat deze mogelijkheid niet wordt voorzien in het 

Belgisch recht. Het lijkt mij desalniettemin interessant om na te gaan hoe het EHRM 

tegenover het verhoor en de verschijning van (verdachten en)
343

 beklaagden via 

videoconferentie aankijkt, aangezien het niet uitgesloten is, gelet op de verschillende recente 

wetsvoorstellen, dat een dergelijke regeling ooit wordt ingevoerd.  

189. Het recht op een eerlijk proces, gewaarborgd door art. 6 EVRM, wordt volgens het 

EHRM niet aangetast indien aan drie cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

1. Eerst en vooral mag de fysieke afstand tussen de rechter en de beklaagde geen 

belemmering vormen voor een interactief debat. De beklaagde moet het proces 

kunnen beïnvloeden en het hele proces nauwkeurig kunnen volgen. Daarom is het 

noodzakelijk dat een verdachte die zich in een penitentiaire instelling bevindt tijdens 

het proces, het onderzoek ter terechtzitting in ware tijd kan volgen. De beklaagde moet 

daarenboven de mogelijkheid hebben om in het debat tussen te komen.
344

 

 

2. Wanneer een rechter oordeelt dat het debat via videoconferentie zal plaatsvinden, 

moet deze beslissing een wettig doel nastreven.
345

 Redenen van efficiëntie of 

besparingen op onder andere politiebewaking, volstaan niet om aan dit criteria te 

voldoen.
346
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3. Een derde criterium stelt dat de beklaagde op vertrouwelijke wijze met zijn advocaat 

kunnen overleggen tijdens de videoconferentie. Hij moet zijn verweer via 

vertrouwelijke gesprekken met zijn raadsman kunnen opbouwen.
347

  

Hieronder volgt een beknopte selectie van relevante arresten van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens, waarin het verhoren en verschijnen van personen in strafprocedures 

door middel van tele- en videoconferentie wordt beoordeeld in het licht van het EVRM. 

3.2 Arrest Van Mechelen t. Nederland 

3.2.1 Feiten 

190. In januari 1989 werd een overval gepleegd op het postkantoor van Oirschot in 

Nederland, waarbij 70 000 Gulden werden gestolen. De auto waarmee de daders 

wegvluchtten, werd door de politie achtervolgd. Tijdens de achtervolging werd op de 

politiewagen gevuurd door de overvallers.
348

  

3.2.2 Procedure voor de nationale rechtsinstanties 

191. De verzoekers werden in eerste aanleg beschuldigd van poging tot moord en in 

ondergeschikte orde van poging tot doodslag en van overval met doodsbedreiging. De 

beklaagden werden veroordeeld tot tien jaar opsluiting. Dit vonnis was grotendeels gebaseerd 

op de getuigenissen van anonieme politieagenten.
349

 

192. Tegen deze beslissing tekenden de verzoekers hoger beroep aan. De politieambtenaren, 

die anoniem hadden getuigd, werden ondervraagd door de rechter-commissaris.
350

 Daarbij 

bevonden de getuigen en de rechter-commissaris zich samen in één ruimte en de verzoekers 

en hun raadslieden zich in een andere ruimte. Deze konden de vragen en antwoorden volgen 

via een geluidsverbinding.
351

 De rechter-commissaris heeft zijn gemotiveerd oordeel gegeven 

over de betrouwbaarheid van de anonieme getuigen (van wie hij zelf wel de identiteit kende). 

Hij heeft de verdediging ook de kans geboden om aan de getuigen vragen te stellen. Het hof 

van beroep veroordeelde de verzoekers opnieuw tot een gevangenisstraf. Het hof was 
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bovendien van oordeel dat de wil van de getuigen om anoniem te blijven, gerechtvaardigd 

was.
352

  

193. Tegen dit arrest werd door de verzoekers cassatieberoep aangetekend. De Hoge Raad 

oordeelde dat de getuigenissen van de anonieme politieambtenaren voldoende ondersteund 

werden door het bewijs geleverd door niet-anonieme getuigen en dat de gevolgde procedure 

de inperking van de rechten van verdediging voldoende compenseerde.
353

 

3.2.3 Procedure voor het EHRM 

194. De verzoekers brachten de zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 

november 1992. Ze beriepen zich op een schending van art. 6 §§1 en 3 EVRM, daar hun 

veroordelingen in beslissende mate gebaseerd waren op bewijs door anonieme getuigen. Dit 

had volgens hen tot een ongeoorloofde beperking van hun rechten van verdediging geleid.
354

 

195. Vooreerst werd gesteld dat een publieke aanklager de getuigen ter terechtzitting moet 

roepen, tenzij redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de verdachte niet in zijn 

verdediging kan worden geschaad wanneer een door hem opgegeven getuige niet ter 

terechtzitting wordt gehoord.
355

  

196. Het Hof was van oordeel dat de regels over de toelating van bewijsmateriaal een 

aangelegenheid is dat in het nationaal recht moet worden geregeld.
356

 Bovendien moet alle 

bewijsmateriaal in een publieke hoorzitting worden geproduceerd. Hierop kunnen 

uitzonderingen worden gemaakt, voor zover de rechten van verdediging niet geschonden 

worden.
357

  

197. Het Hof merkte op dat politieagenten slechts in zeer beperkte gevallen gerechtvaardigd 

zijn om op anonieme wijze te getuigen.
358

 Het recht op een eerlijk proces vereist dat elke 

maatregel die de rechten van verdediging inperkt, strikt noodzakelijk moet zijn.
359

 De 

politieambtenaren werden in deze zaak in een apart vertrek ondervraagd. Het enige wat de 

twee vertrekken met elkaar in verbinding bracht, was een geluidsverbinding. De verzoekers 

en hun advocaten bleven dus niet alleen in het ongewisse over hun identiteit, maar kregen 
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daarenboven niet de mogelijkheid om de reacties en de houding van de getuigen op 

rechtstreekse vragen waar te nemen. Bijgevolg konden zij geen oordeel vormen over hun 

mate van betrouwbaarheid.
360

 Een dergelijke vergaande inperking van de rechten van 

verdediging werd niet verantwoord bevonden.
361

 Daarom concludeerde het Europees Hof dat 

het gebruik van teleconferentie zoveel mogelijk moet worden beperkt. 

3.2.4 Invloed op de wet van 2 augustus 2002 

198. Deze zaak werd door de Raad van State opgeworpen bij de beoordeling van het 

wetsontwerp van de wet van 2 augustus 2002.
362

 De Raad van State trok een parallel tussen 

het arrest Van Mechelen en het verhoor via teleconferentie.
363

 Wat specifiek is aan het arrest 

Van Mechelen, is dat het ging om anonieme getuigen, meer bepaald om anonieme 

politieambtenaren. Bij het verhoor van anonieme getuigen worden de rechten van verdediging 

sterker ingeperkt dan bij het verhoor van getuigen van wie de identiteit gekend is. In 

overeenstemming met het arrest, voorziet de wet niet de mogelijkheid om anonieme getuigen 

te verhoren via teleconferentie.
364

 

199. De verschillen tussen de opgeworpen zaak en het verhoor via videoconferentie nemen 

niet weg dat een verhoor via teleconferentie de rechten van verdediging in zekere mate 

aantast. Gezien dit verhoor enkel plaatsvindt via een geluidsverbinding en dus niet via 

videobeelden zoals dat het geval is bij videoconferentie, kunnen de personen die zich niet in 

dezelfde ruimte bevinden als de ondervraagde, geen reacties of lichaamstaal waarnemen. Ze 

kunnen zich niet visueel vergewissen van de betrouwbaarheid van de getuige. Dit vormt een 

belangrijke beperking ten opzichte van face-to-faceverhoren of verhoren via 

videoconferentie.
365

 

200. Daarom heeft de wetgever besloten om het verhoor via teleconferentie slechts in 

ondergeschikte orde aan te wenden, namelijk wanneer een verhoor via videoconferentie of via 

gesloten televisiecircuit niet wenselijk of niet mogelijk is.
366

 Bovendien zijn de afgelegde 

verklaringen aan een wettelijk bewijsminimum onderworpen. De vonnisrechter mag de 
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verklaringen afgelegd middels teleconferentie slechts als bewijs in aanmerking nemen, 

wanneer zij afdoende steun vinden in andersoortige bewijsmiddelen.
367

 Hiermee volgt de 

Belgische wetgever de door het Europees Hof vooropgestelde regel dat een veroordeling nooit 

louter of in beslissende mate gebaseerd mag zijn op een anonieme getuigenis.
368

 

3.3 Arrest Marcello Viola t. Italië 

201. De zaak Marcello Viola tegen Italië bracht de mogelijkheid teweeg voor het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens om zich voor de eerste keer uit te spreken over het gebruik 

van videoconferentie in strafzaken.
369

 

3.3.1 Feiten en procedure voor de nationale rechtsinstanties 

202. In deze zaak was de verzoeker in 1992 gearresteerd en in voorhechtenis geplaatst. Hij 

werd vervolgd wegens moord en deelname aan een criminele organisatie. Hij had in het 

bijzonder meegewerkt aan het naar een publieke plaats brengen van een wapen dat heeft 

gediend om verschillende moorden te plegen.
370

 Het Italiaanse hof van assisen veroordeelde 

de verzoeker tot 15 jaar gevangenisstraf.
371

 De verzoeker ging tegen dat arrest in beroep en 

verkreeg een strafvermindering van drie jaar.
372

 Tegen dit arrest tekende de verzoeker in 2000 

cassatieberoep aan, maar dit beroep werd afgewezen.
373

 

203. Na deze gerechtelijke procedure, werd een tweede vervolging tegen de verzoeker 

ingesteld. De verzoeker werd beschuldigd van verschillende moorden en pogingen tot moord, 

deelname aan een criminele organisatie, illegaal wapenbezit en het bevelen van een moord.
374

 

Gedurende de procedures werden meerdere getuigen, waaronder ex-maffiosi die hun 

medewerking aan het gerecht verleenden, gehoord. In 1999 veroordeelde het hof van assisen 

de verzoeker tot vijf maal levenslange opsluiting, waarvan drie jaar in isolatie door te 

brengen.
375

 Tegen dat arrest tekende de verzoeker beroep aan. Bij de behandeling van het 

beroep werd de verzoeker niet naar de zittingszaal overgebracht, maar moest hij de zittingen 
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volgen via een audiovisuele verbinding.
376

 Het hof oordeelde tot een levenslange 

gevangenisstraf, waarvan twee jaar in isolatie.
377

 Het naderhand ingesteld cassatieberoep werd 

verworpen. 

3.3.2 Procedure voor het EHRM 

204. De verzoeker stapte hierop naar Straatsburg en voerde een schending aan van artikel 6 

EVRM, gegrond op het feit dat hij gedwongen werd via videoconferentie deel te nemen aan 

de beroepszittingen.
378

 Hij voerde aan dat dit een schending van zijn recht van verdediging 

was geweest.
379

 Daarnaast meende hij ook dat zijn deelname aan het proces via 

videoconferentie het hof had beïnvloed, op zijn minst wat zijn gevaar tegenover de 

maatschappij betrof.
380

 Hij beklaagde zich er ten slotte over dat de videoconferentie 

voorzienbare nadelen had teweeggebracht. Zo zou de slechte verbinding een vlot contact met 

zijn raadsman verhinderd hebben.
381

 Wat deze laatste grief betreft, moet opgemerkt worden 

dat de Italiaanse wetgeving in de mogelijkheid voorziet voor de beklaagde en diens raadsman 

om tijdens de zittingen op vertrouwelijke wijze met elkaar te communiceren via een 

telefonische verbinding die beschermd wordt tijdens de zittingen.
382

 

205. Het Hof benadrukte in zijn uitspraak in eerste instantie het belang van de verschijning 

van de beklaagde in het kader van een eerlijk proces. Dit recht moet echter afgewogen worden 

tegenover de belangen van de getuigen en de slachtoffers.
383

 

206. Hoewel dit niet letterlijk in artikel 6 EVRM opgenomen is, kan men uit het doel en het 

object van deze bepaling aannemen dat een beklaagde het recht heeft om deel te nemen aan de 

zitting en de debatten te kunnen horen en te volgen.
384

 

207. Het Hof was enerzijds van oordeel dat een persoon in voorlopige hechtenis onderhevig 

is aan meer beperkingen dan personen die in vrijheid worden berecht of burgerlijke partijen 

wanneer zij voor een beroepsrechter moeten verschijnen. Men moet namelijk speciale 
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veiligheidsmaatregelen nemen om een veroordeelde voor het gerecht te brengen.
385

 Aan de 

andere kant moet een beroepsinstantie, wanneer het zich over de schuldvraag moet buigen, 

volgens het Hof een directe beoordeling maken van de door de verdediging aangebracht 

ontlastend bewijs.
386

 

208. Wat het recht van elke beschuldigde persoon betreft om zichzelf te verdedigen of zich 

hiervoor te laten bijstaan door een raadsman, stipuleerde het Hof dat artikel 6 EVRM de 

uitoefeningsvoorwaarden van dit recht niet nader bepaalt en dat het aan de lidstaten toekomt 

om de middelen te kiezen om dit recht te waarborgen.
387

 Het Hof moet er enkel op toezien dat 

die keuze strookt met de voorwaarden voor een eerlijk proces. Het Hof benadrukte dat de 

toegang van een beklaagde tot zijn advocaat aan beperkingen onderhevig kan worden 

gemaakt als daar goede redenen toe bestaan. In elk individueel geval zal daarbij moeten 

worden beoordeeld of deze beperkingen het recht op een eerlijk proces al dan niet 

aantasten.
388

 

209. Het Europees Hof benadrukte ten slotte dat elke maatregel die de rechten van 

verdediging beperkt, een absolute noodzaak moet kunnen bewijzen. Een dergelijke beperking 

is enkel gerechtvaardigd wanneer geen enkele minder vergaande maatregel volstaat.
389

 

210. In deze zaak had de beroepsprocedure betrekking op het recht, de feiten en de 

schuldvraag van de verzoeker. Bijgevolg was de aanwezigheid van de verzoeker cruciaal. De 

verzoeker voerde niet aan dat hij deze mogelijkheid niet had gekregen, maar beklaagde zich 

wel over het feit dat hij alleen via videoconferentie kon deelnemen en dat dit zijn verdediging 

heeft bemoeilijkt.
390

  

211. Het Hof stelde vast dat het deelnemen aan een proces via videoconferentie uitdrukkelijk 

is vastgelegd in de Italiaanse wetgeving (art. 146bis Italiaans wetboek Strafvordering). Het 

Hof moet in elk individueel geval onderzoeken of de toepassing van videoconferentie een 

wettig doel nastreeft en verenigbaar is met de rechten van verdediging gewaarborgd in art. 6 

EVRM. In casu was de verzoeker aan een bijzonder detentieregime onderworpen. Zijn 

                                                 
385

 Marcello Viola t/ Italië, §57en M. CHIAVARIO, “La vidéoconférence comme moyen de participation aux 

audiences pénales”, Rev. trim. dr. h. 2008, 228. 
386

 Marcello Viola t/ Italië, §58 en X., “EHRM 5 oktober 2006, Viola v. Italië, Appl.nr.: 45106/04”, T. Strafr. 

2006, 374. 
387

 Marcello Viola t/ Italië, §60. 
388

 Marcello Viola t/ Italië, §61 en S. DE BIOLLEY, “La visioconférence pénale. Etat des lieux des pratiques et des 

recherches scientifiques en Europe et en Belgique”, Rev.dr.pén.crim. 2010, 1107. 
389

 Marcello Viola t/ Italië, §62. 
390

 X., “EHRM 5 oktober 2006, Viola v. Italië, Appl.nr.: 45106/04”, T. Strafr. 2006, 375. 



 

 

66 

vervoer naar de zittingszaal zou risicovolle maatregelen vereist hebben en het gevaar zou 

geluwd hebben dat de verzoeker zijn criminele contacten zou hernieuwen.
391

 Er moest ook 

rekening worden gehouden met de maffieuze aard van de tenlasteleggingen. De strijd tegen de 

maffia-criminaliteit kan volgens het Hof in sommige gevallen het nemen van maatregelen 

rechtvaardigen om de publieke veiligheid te waarborgen en andere strafbare feiten te 

voorkomen. De maffia vertegenwoordigt een soort criminele tegenkracht dat over het 

vermogen beschikt het publieke leven te beïnvloeden en te infiltreren in instellingen. Het is 

derhalve niet onredelijk te vrezen dat maffiosi louter door hun aanwezigheid in de rechtszaal, 

de slachtoffers of getuigen onder druk zouden kunnen zetten.
392

 Om deze redenen oordeelde 

het Hof dat de deelname van de verzoeker aan de hoorzittingen via videoconferentie een 

legitiem doel nastreefde zoals wordt vereist door het EVRM, namelijk de bescherming van de 

publieke orde, het voorkomen van misdaden, de bescherming van getuigen en slachtoffers, 

alsook de berechting binnen een redelijke termijn.
393

  

212. In laatste instantie moest het Hof een oordeel vellen over de vraag of de deelname per 

videoconferentie een schending van de rechten van verdediging teweeg had gebracht. Het Hof 

stelde vast dat de verzoeker de aanwezige personen in de rechtszaal kon zien en horen via een 

audiovisuele verbinding en vice versa. De verzoeker had zich op geen enkel ogenblik 

beklaagd over eventuele tekortkomingen in het beeld of het geluid. Ook had de verzoeker op 

vertrouwelijke wijze met zijn raadsman kunnen overleggen. Derhalve was het Hof van 

mening dat de deelname via videoconferentie de verdediging van de verzoeker niet had 

ingeperkt. Bijgevolg was er geen schending van artikel 6 EVRM.
394

 

3.4 Arrest Zagaria t. Italië
395

 

3.4.1 Feiten en procedure voor de nationale rechtsinstanties 

213. Deze zaak vertoont merkbare gelijkenissen met de hierboven besproken zaak. In deze 

zaak werd verzoeker ook onder een bijzonder gevangenisregime geplaatst en nam hij 

eveneens op afstand deel aan de debatten, op grond van art. 146bis Italiaans wetboek van 

strafvordering. 

                                                 
391

 Marcello Viola t/ Italië, §69. 
392

 Marcello Viola t/ Italië, §70 en §71. 
393

 Marcello Viola t/ Italië, §72. 
394

 X., “EHRM 5 oktober 2006, Viola v. Italië, Appl.nr.: 45106/04”, T. Strafr. 2006, 375. 
395

 EHRM, Zagaria t/ Italië, 27 november 2007, http://www.echr.coe.int. 

http://www.echr.coe.int/


 

 

67 

214. De verzoeker in deze zaak was een Italiaan, genaamd Zagaria. In 1996 werd hij in 

voorhechtenis geplaatst, omdat hij ervan verdacht werd aan maffieuze praktijken te hebben 

deelgenomen. In 1997 werd hij onder een bijzonder detentieregime geplaatst.396  

215. Gedurende de procedure voor het hof van assisen mocht de verzoeker niet persoonlijk 

deelnemen aan de debatten, maar gebeurde dit op afstand. Men installeerde een audiovisuele 

verbinding tussen de zittingszaal en de gevangenis, volgens een bijzondere wet van 7 januari 

1998 die dit soort van verhoor op afstand expliciet voorziet voor beklaagden die berecht 

worden voor maffieuze praktijken.397 Deze wet bepaalde bovendien dat een private 

telefoonlijn ter beschikking moest worden gesteld voor de verzoeker zodanig dat hij op 

vertrouwelijke wijze met zijn raadsman zou kunnen communiceren.398  

216. In maart 2000 vond de raadsman van de verzoeker een verslag terug in het dossier dat ter 

griffie werd neergelegd, waarin de inhoud van telefoongesprekken die de advocaat met zijn 

cliënt had gevoerd, werd weergegeven.399 

217. In het dossier vond de advocaat verder een verslag terug van een gevangenisbewaker, 

waarin deze vertelde hoe hij bepaalde gesprekken van de verzoeker met zijn advocaat had 

afgeluisterd. In deze gesprekken had de verzoeker onder andere laten vallen dat hij een klacht 

tegen bepaalde cipiers had neergelegd. Een maand na dit gesprek, in mei 1999, werd de 

verzoeker naar een andere gevangenis overgeplaatst.400  

218. Aan de advocaat van de verzoeker werd geweigerd een kopie van het verslag van de 

cipier mee te geven. In 2000 werden de aanklachten tegen de gevangenisbewaker 

geseponeerd.401 

219. De verzoeker werd door het hof van assisen schuldig bevonden aan medeplichtigheid 

aan moord. Zowel in hoger beroep als in cassatieberoep, werd de veroordeling bevestigd.402  
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3.4.2 Procedure voor het EHRM 

220. Verzoeker voerde een schending aan van art. 6 EVRM. Hij meende dat zijn rechten van 

verdediging ingeperkt werden, daar het voor hem niet mogelijk was geweest om op 

vertrouwelijke wijze met zijn raadsman te overleggen.403  

221. Volgens het Hof waarborgt artikel 6 de effectieve deelname aan het proces van een 

verdachte. De verdachte moest dus aanwezig kunnen zijn en in de mogelijkheid worden 

gesteld om de debatten te horen en eraan deel te nemen.404  

222. De deelname aan het proces op afstand, door middel van audiovisuele technieken zoals 

videoconferentie, vormt volgens het Hof op zich geen inbreuk op artikel 6 EVRM, indien aan 

bepaalde voorwaarden voldaan is. Er moet bij de toepassing van dergelijke 

telecommunicatiemiddelen namelijk een wettig doel nagestreefd worden en in elk individueel 

geval moeten de modaliteiten ervan de rechten van verdediging respecteren.405  

223. Het Hof had in de zaak Marcello Viola reeds aanvaard dat deze mogelijkheid van 

deelname door videoconferentie, voorzien in de Italiaanse wet, een wettig doel nastreefde. 

Men kan hierbij denken aan de bescherming van de publieke orde, de preventie van 

criminaliteit, de bescherming van het recht op leven, de veiligheid van de getuigen en de 

slachtoffers en het respect voor de vereiste van redelijke termijn.406 Overigens schrijft deze 

wet ook verschillende garanties voor met betrekking tot de rechten van verdediging, zoals het 

recht voor de raadsman om op een vertrouwelijke wijze met zijn cliënt te kunnen 

communiceren.407  

224. Het Hof was vervolgens van mening dat het afluisteren van de gesprekken door de 

bewaker de regel van de vertrouwelijkheid geschonden had, daar het afluisteren en opstellen 

van het rapport geen absolute noodzaak vertoonde. Het afgeluisterde gesprek werd gevoerd 

tijdens een ander proces waar de verzoeker ook aan deelnam via videoconferentie. Het Hof 

was van oordeel dat het voor de verdachte essentieel was in het licht van een eerlijk proces dat 
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hij instructies aan zijn raadsman kon geven op het moment dat er bewijzen werden 

voorgelegd.408  

225. Volgens het Hof werd de verzoeker verhinderd om zijn rechten van verdediging op een 

effectieve manier uit te oefenen. Het Hof besliste dat er schending was van art. 6§1, 

gecombineerd met art. 6§3 EVRM.
409

 

3.5 Andere arresten 

226. De Europese rechtspraak aangaande het verhoor via telecommunicatiemiddelen beperkt 

zich uiteraard niet tot de drie hierboven besproken arresten.  

227. In de zaak Shulepov tegen Rusland
410

 stelde het EHRM vast dat wanneer beklaagden 

door middel van videoconferentie verschijnen, ze het recht hebben om bijgestaan te worden 

door een advocaat naar keuze of door een pro-Deo-advocaat. Het recht op een eerlijk proces 

en het algemeen belang vereisen volgens het Europees Hof dat een beklaagde die deelneemt 

aan zijn proces via videoconferentie, kosteloze rechtsbijstand kan genieten. Dit is nodig om 

het nadeel te compenseren van een proces via videoconferentie. In tegenstelling tot een 

verschijning in persoon, zal de beklaagde namelijk beperkt worden in zijn mogelijkheden het 

proces te beïnvloeden.
411

 

228. In de zaak Sakhnovski tegen Rusland
412

 werd aan de verzoeker, die verdacht werd van 

moord, omwille van geografische redenen opgelegd om via videoconferentie deel te nemen 

aan de hoorzitting.
413

 Bovendien beperkte het enige overleg met zijn advocate zich tot een 

gesprek via videoconferentie van vijftien minuten; een gesprek dat overigens meteen 

voorafging aan de zitting.
414

 Het videoconferentiemateriaal was daarenboven geïnstalleerd 

door de Russische staatsautoriteiten, waardoor getwijfeld kon worden aan de mate van 

vertrouwelijkheid van het gesprek.
415

 De Grote Kamer van het EHRM besloot unaniem tot 

een schending van art. 6 EVRM.
416
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229. Een volledige uiteenzetting van alle relevante arresten van het EHRM valt echter buiten 

het bestek van mijn masterproef.  
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Hoofdstuk 4  

Videoconferentie bij het federaal parket 

4.1 Federaal parket: organisatie en bevoegdheden 

230. Het federaal parket werd ingevoerd ten gevolge van het Octopusakkoord van 24 mei 

1998. Dit parket staat onder leiding van de federale procureur en is samengesteld uit 

verschillende magistraten.
417

 In 2010 werd het aantal federale magistraten op 24 gebracht.
418

 

De opdrachten van het federaal parket strekken zich uit tot het hele grondgebied van het 

land.
419

 

231. Aan het federaal parket werden vier kerntaken toegewezen. Een eerste bevoegdheid 

bestaat uit de uitoefening van de strafvordering, zowel in wettelijk omschreven materies als in 

de strijd tegen de grensoverschrijdende misdaad. Ten tweede zorgt het federaal parket ook 

voor de coördinatie van de uitoefening van de strafvordering in overleg met de procureur des 

Konings en/of de arbeidsauditeurs. Een derde bevoegdheid bestaat uit het vergemakkelijken 

van de internationale samenwerking en een laatste kerntaak heeft betrekking op het toezicht 

op het algemeen en bijzonder functioneren van de federale politie.
420

  

232. Het federaal parket is ten opzichte van de lokale parketten slechts in subsidiaire orde 

bevoegd, indien de goede rechtsbedeling het vereist.
421

 Het gerechtelijk wetboek somt een 

limitatief aantal misdrijven op die tot de bevoegdheid van de federale procureur behoren.
422

 

Wanneer een misdrijf niet tot deze opsomming behoort, kan het federaal parket toch bevoegd 

zijn wanneer aan het veiligheidscriterium of het geografisch criterium voldaan is.
423
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233. Het veiligheidscriterium heeft volgens FIJNAUT en VAN DAELE betrekking op misdrijven 

die de interne of de externe veiligheid van het land in het gedrang brengen.
424

 Dit criterium 

werd neergeschreven in art. 144ter, 2° Ger. W. In dit artikel spreekt de wetgever van 

misdrijven die gepleegd werden door geweld tegen personen of materiële belangen te 

gebruiken om ideologische of politieke redenen, om de doelstellingen door middel van 

terreur, intimidatie of bedreigingen te bereiken.
425

  

234. Het geografisch criterium slaat op misdrijven die in belangrijke mate betrekking hebben 

op verschillende rechtsgebieden of een internationale dimensie hebben. Hierbij heeft men 

vooral de georganiseerde criminaliteit voor ogen.
426

 

4.2 Videoconferentie 

235. Sinds april 2013 is het federaal parket uitgerust met een gloednieuwe installatie om 

videoconferenties te organiseren. De apparatuur met een kostprijs van 90 000 euro, 

geïnstalleerd door de firma Polycom, werd bijna volledig door de Europese Unie 

gesubsidieerd.
427

 Men verwacht dat deze prijzige installatie op termijn kostenbesparingen zal 

teweegbrengen. Dit project kadert binnen de Europese e-justitie.
428

 

236. De bevordering van het gebruik van videoconferenties in strafzaken kadert in de politiek 

van de Europese Unie om haar internationale contacten te vermenigvuldigen en te 

vereenvoudigen. Het materiaal werd op het federaal parket geïnstalleerd omdat het voor de 

internationale relaties instaat. De federale magistraten sluiten bilaterale overeenkomsten met 

andere lidstaten en hebben contacten met Eurojust.
429

 

237. De apparatuur zal niet enkel door het federaal parket, maar ook door de lokale parketten 

en onderzoeksrechters kunnen worden aangewend. De idee is om dit materiaal zo frequent 

mogelijk te gebruiken.
430
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238. Videoconferenties bieden volgens de Minister van Justitie Annemie Turtelboom onder 

meer een volwaardig alternatief voor rogatoire commissies. Bij dergelijke commissies 

verplaatsen politieambtenaren en magistraten zich naar het buitenland om daar aanwezig te 

zijn bij het verhoor van een Belgische getuige of verdachte. Deze verplaatsingen, de kosten 

die ermee gepaard gaan (in 2010 liepen de kosten voor een veertigtal rogatoire commissies en 

Europese aanhoudingsmandaten van het federaal parket op tot ruim 320.000 euro) en risico’s 

kunnen worden vermeden door gebruik te maken van videoconferentie.
431

  

239. Het recent geïnstalleerde materiaal bevindt zich op de zetel van het federaal parket, op 

de zevende verdieping van het Montesquieu Gebouw in Brussel.
432

 

240. Het materiaal bestaat uit een Polycom HDX 8000-systeem.
433

 Via twee grote schermen 

wordt het mogelijk om in High Definition te communiceren. Op het ene scherm verschijnen 

de uitgaande beelden, op het ander de inkomende beelden. Men kan de schermen ook 

gebruiken om een ingezoomd beeld en een uitvergroot beeld te verkrijgen.
434

 Drie 

verschillende camera’s maken via de inzoomfunctie het lezen van documenten mogelijk.  

Bij een vergadering via videoconferentie, kunnen maximum vier verschillende locaties 

worden betrokken.
435

 

De overdracht gebeurt via ISDN (Integrated Service Digital Network) en is beveiligd. Er 

moeten dus telefoonlijnen worden afgehuurd. Het gebruik van deze lijnen vormt echter een 

aanzienlijke kost. Het is de aanvrager van de videoconferentie die deze kosten draagt. 

Volgens een medewerker van het parket, die  tevens computerspecialist is, zou het werken via 

het IP-protocol de kosten aanzienlijk drukken, maar daarvoor is nog geen officiële toelating 

van de FOD Justitie.
436

 

241. Gelet op de gevoeligheid van de meeste dossiers die door het federaal parket worden 

behandeld, heeft men maatregelen genomen om de onderschepping van informatie te 

verhinderen. Enerzijds zorgt de dienst Fedict
437

 voor de beveiliging van de netwerken. 

                                                 
431

 FOD JUSTITIE, Videoconference: kostenbesparend alternatief voor internationale rogatoire commissies, o.c.   
432

 OPENBAAR MINISTERIE, Inhuldiging op 12/11/2013 door mevrouw de Minister van Justitie van het op het 

federaal parket geïnstalleerde videoconferentiesysteem, Brussel, 12 november 2013, 1. 
433

 Ibid. 
434

 Interview met federaal magistraat Cédric Visart de Bocarmé, 2 mei 2013.   
435

 Ibid. 
436

 Interview met federaal magistraat Cédric Visart de Bocarmé, 2 mei 2013. Deze schriftelijke toelating was 

althans ten tijde van het interview nog niet verkregen. 
437

 Federale Overheidsdienst voor Informatie- en communicatietechnologie. 



 

 

74 

Daarnaast wordt bij videoconferenties ook alle inkomende en uitgaande informatie 

geëncrypteerd door middel van een Crypto-box. Dit vormt een extra beveiliging: wanneer de 

informatie wordt onderschept, zal deze toch niet kunnen worden vertaald zonder de 

encryptiesleutel.
438

 

242. Bij het uitoefenen van haar taken kan videoconferentie zeker en vast een dienstbaar 

instrument vormen voor het federaal parket. Dit geldt zowel voor gerechtelijke procedures als 

voor bijeenkomsten en bij informatie-uitwisseling.  

243. Eerst en vooral kan worden gewezen op de aanwending van videoconferentie om 

bedreigde getuigen te beschermen of om deskundigen of getuigen in het buitenland te 

verhoren.
439

 

Videoconferentie zal het vaakst worden aangewend in volgende gevallen
440

:  

- wanneer een buitenlandse autoriteit een getuige rechtstreeks wil verhoren in het kader 

van een terechtzitting; 

- wanneer deze autoriteit een getuige in België wil laten verhoren en diens getuigenis 

wil laten opnemen, zodat vermeden wordt dat de getuige zich naar het land van de 

procedure moet verplaatsen; 

- wanneer een buitenlandse autoriteit het verhoor van een in beschuldiging gestelde of 

aangehouden persoon, een verdachte of een deskundige verzoekt; 

- wanneer een buitenlandse overheid een confrontatie wil organiseren tussen twee of 

meer personen. 

244. Videoconferenties kunnen daarnaast een aanzienlijk nut hebben bij het opsporen en 

vervolgen van piraterij op zee. In dat geval is het soms pertinent voor het onderzoek om 

ondervragingen of aanhoudingen op afstand te laten doorgaan door een onderzoeksrechter. 

Deze mogelijkheid wordt reeds voorzien door de wet van 30 december 2009 betreffende de 

strijd tegen piraterij op zee.
441
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245. Het verhoren of onder aanhouding plaatsen van Belgische militairen in het buitenland 

wanneer die inbreuken plegen (zoals dronkenschap of verkrachting)
442

 kan ook worden 

vergemakkelijkt door videoconferentie te gebruiken. Van deze mogelijkheid kan reeds sinds 

2004 gebruik worden gemaakt op grond van de Voorlopige Hechteniswet.
443

 

246. Ook wanneer het federaal parket internationale rechtshulpverzoeken moet inwilligen, 

wanneer in het kader van internationale samenwerking informatie dient uitgewisseld te 

worden of coördinatievergaderingen met Eurojust moeten worden georganiseerd, kan 

videoconferentie een nuttig instrument vormen.
444

 

247. Ten slotte kan het federaal parket bij het bestrijden van terrorisme en 

grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit via videoconferentie contact maken met 

buitenlandse gerechtelijke autoriteiten.
445

 

248. Niet enkel het federaal parket, maar ook andere gerechtelijke autoriteiten kunnen 

gebruiken maken van het videoconferentiemateriaal als dit nuttig kan zijn voor hun 

onderzoek. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer een Belgische 

onderzoeksrechter wenst over te gaan tot het verhoren van een getuige, deskundige of 

verdachte die zich in het buitenland bevindt of wanneer men wil overleggen met een 

buitenlandse politionele autoriteit.
446

 

249. Op het federaal parket zou een specialist aanwezig moeten zijn om het materiaal te 

bedienen. Momenteel moet het federaal parket hiervoor op zijn eigen personeel rekenen. 

Wanneer videoconferenties echter tijdens het weekend of ’s nachts worden georganiseerd, zal 

er volgens federaal magistraat Visart de Bocarmé nood zijn aan extra  vakkundig personeel. 

Hij wijst terzijde ook op het grote tekort aan gespecialiseerde medewerkers bij het federaal 

parket. Bij Belgacom werken bijvoorbeeld slechts twee werknemers voor het federaal 

parket.
447

 

250. Het federaal parket zal ernaar streven zoveel mogelijk aanvragen tot videoconferenties 

in te willigen, maar men wil toch een zekere vorm van professionaliteit aanleggen. De 
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voorgeschreven procedure moet worden gevolgd, de aanvragen moeten nauwkeurig worden 

ingevuld en de videoconferentie moet nuttig zijn. Het is alvast niet de bedoeling om op 

aanvragen in te gaan die duidelijk niet ernstig zijn. Het laatste woord ligt bij de federale 

procureur.
448

  

Europa heeft het federaal parket verzocht om statistieken bij te houden omtrent het gebruik 

van videoconferenties.
449

 

De minister van Justitie deelde in februari 2014 mee dat het systeem zeer goed werkt.
450

 

  

                                                 
448

 Interview met federaal magistraat Cédric Visart de Bocarmé, 2 mei 2013.   
449

 Ibid. 
450

 Commissie voor de Justitie, Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "Het 

gebruik van de videoconferentie in rechtszaken”, 11 februari 2014. 



 

 

77 

Hoofdstuk 5  

Videoconferenties in grensoverschrijdende procedures 

5.1 Samenwerking in strafzaken 

5.1.1 Europese verdragen en overeenkomsten 

251.  In het Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (verder 

afgekort als ERV), dat tot stand kwam binnen de Raad van Europa in 1959, hebben de leden 

van de Raad van Europa zich verbonden om elkaar wederzijds in een zo ruim mogelijke mate 

rechtshulp te verlenen in elke strafrechtelijke procedure.
451

 Dit verdrag is pas op 11 november 

1975 in werking getreden. Twee aanvullende protocollen, goedgekeurd op 17 maart 1978 en 

op 8 november 2001, werden nadien toegevoegd.  

252. Vervolgens werd in 1962 tussen België, Nederland en Luxemburg het Verdrag 

aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken gesloten (verder afgekort als 

Beneluxverdrag).
452

 Het Beneluxverdrag is samengesteld uit twee hoofdstukken: het eerste 

hoofdstuk bespreekt de uitlevering, het ander de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.  

253. De volgende stap in de evolutie van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken werd bereikt 

door het sluiten van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst (verder afgekort als SUO) op 19 

juni 1990.
453

 Deze overeenkomst werd gesloten tussen Duitsland, Frankrijk, België, 

Nederland en Luxemburg. Op vlak van wederzijdse rechtshulp vult de SUO het ERV en het 

Beneluxverdrag aan. De rechtshulp krijgt bovendien een breder toepassingsgebied: ook voor 

bijvoorbeeld burgerlijke vorderingen die in een strafprocedure worden ingesteld en 
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vorderingen betreffende overtredingen op vlak van accijnzen, BTW en douane kan 

wederzijdse rechtshulp gevraagd worden.
454

 

254. In 2000 kwam uiteindelijk de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in 

strafzaken tot stand.
455

 Deze rechtshulpovereenkomst van 29 mei 2000 streeft een 

versoepeling na van de rechtshulp in strafzaken. Het is de eerste Europese regelgevende akte 

dat voorziet in het gebruik van technologische middelen zoals het verhoor via tele- en 

videoconferentie.
456

 De EU-rechtshulpovereenkomst had niet tot doel het ERV en het 

Beneluxverdrag op te heffen, maar heeft eerder een aanvullende werking bij deze 

verdragen.
457

 In tegenstelling tot de EU-rechtshulpovereenkomst, voorzagen het ERV en het 

Beneluxverdrag geen regeling over het verhoor op afstand. Het verhoor door middel van 

videoconferentie werd daarentegen wel opgenomen in het Tweede Aanvullend Protocol van 8 

november 2001 bij het ERV
458

, dat eigenlijk op de meeste punten een inhoudelijke overname 

is door de Raad van Europa van de EU-rechtshulpovereenkomst van 2000.
459

 

5.1.2 Voorbeelden van videoconferenties bij internationale 

samenwerking 

255. Videoconferenties worden dus ook als hulpmiddel aangewend bij de samenwerking in 

strafzaken tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie.   

256. Rogatoire commissies of ambtelijke opdrachten zijn het voorbeeld bij uitstek van 

wederzijdse rechtshulp in strafzaken.
460

 Dit zijn onderzoeksopdrachten die buiten het 

ambtsgebied van de onderzoeksrechter moeten worden uitgevoerd, met het oog op het 

verzamelen van bewijsmateriaal. Rogatoire commissies in het buitenland worden verricht op 

grond van internationale verdragen.
461

 Audiovisuele instrumenten zoals videoconferenties 
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kunnen dienst doen als alternatief voor rogatoire commissies, zodat kan worden bespaard op 

kosten en transport.
462

 

257. Wanneer men wil overgaan tot het op afstand verhoren van personen die zich in het 

buitenland bevinden, is het van belang te weten welke buitenlandse rechtbanken over 

videoconferentie-apparatuur beschikken. De dienst Atlas, die een onderdeel vormt van het 

Europees justitieel netwerk in strafzaken, bevat een lijst van rechtbanken die beschikken over 

videoconferentiemateriaal.
463

 

258. Het federaal parket overweegt om videoconferenties aan te wenden in zijn contacten met 

Eurojust. Eurojust werd in 2002 opgericht als een spilorganisatie voor wat betreft de 

grensoverschrijdende misdaad (terrorisme, drugshandel, mensenhandel, witwassen, 

computermisdaad…) Het heeft als taak de effectiviteit te verbeteren van de nationale 

opsporings- en vervolgautoriteiten in de strijd tegen ernstige en grensoverschrijdende 

criminaliteit en de coördinatie tussen onderzoeken en vervolgingen tussen verschillende 

lidstaten te verbeteren.
464

 De organisatie heeft zijn zetel in Den Haag. Parketmagistraten van 

elke lidstaat zetelen er. Eurojust is volgens federaal magistraat Visart de Bocarmé geen grote 

voorstander van het gebruik van videoconferenties. De organisatie geeft de voorkeur aan het 

persoonlijk contact met de parketmagistraten van de lidstaten, vooral bij het behandelen van 

dossiers.
465

  

259. Bovendien maken ook internationale tribunalen gebruik van videoconferenties. Voor 

het Internationaal Strafhof  kunnen getuigenissen via videoverbinding worden afgelegd. In het 

Statuut wordt bepaald dat de kamers van het Hof de mogelijkheid hebben om toe te staan dat 

een getuige een mondelinge verklaring aflegt via audio- of videoverbinding. Dit mag worden 

toegestaan voor zover de aangewende techniek de aanklager, de verdediging, alsook de kamer 

zelf de mogelijkheid biedt de getuige te ondervragen tijdens zijn getuigenis.
466

 Daarnaast 

                                                 
462

 FOD JUSTITIE, Videoconference: kostenbesparend alternatief voor internationale rogatoire commissies, o.c. 
463

 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Videoconferenties in het kader van de Europese e-justitie, Bureau voor 

publicaties van de Europese Unie, 2009, 14. 
464

 Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de 

strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken, Pb.L. 63, 6 maart 2002, 1-13 en 

http://eurojust.europa.eu/ (consultatie op 20 februari 2014) 
465

 Interview met federaal magistraat Cédric Visart de Bocarmé, 2 mei 2013. 
466

 Statuut van 17 juli 1998 van Rome van het Internationaal Strafhof, BS 1 december 2000, err., BS 24 oktober 

2002, corrigendum, BS 7 oktober 2003, regel 67. 

http://eurojust.europa.eu/


 

 

80 

maakt ook het Joegoslavië-Tribunaal toepassing van videoconferentie bij het verhoor van 

getuigen en verdachten.
467

 

5.2 Wettelijk kader voor videoconferenties in 

grensoverschrijdende zaken 

5.2.1 Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in 

strafzaken 

260. De Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten 

van de Europese Unie,
468

 gesloten door de Raad op 29 mei 2000, vormt de grondslag voor het 

gebruik van videoconferenties in grensoverschrijdende procedures.  

261. Deze overeenkomst is er gekomen nadat een groep deskundigen de verschillende 

rechtshulpregelingen tussen de lidstaten hadden geëvalueerd en tot de conclusie waren 

gekomen dat de samenwerking tussen de lidstaten aan verbetering toe was.
469

 De Raad was 

van mening dat de Europese Unie onder meer rekening moest houden met de nieuwe 

technologische ontwikkelingen die zich hadden voorgedaan. Technieken zoals video- en 

teleconferentie kunnen de rechtshulp in bepaalde strafzaken in belangrijke mate 

vergemakkelijken.
470

  

262. Het beroep op videoconferenties was niet uitgesloten voor het inwerkingtreden van deze 

Overeenkomst, maar het gebrek aan een specifieke wettelijke omkadering bemoeilijkte het 

bereiken van een akkoord daaromtrent tussen de betrokken gerechtelijke autoriteiten.
471

 In de 

artikelen 10 en 11 van de Overeenkomst wordt dieper ingegaan op het gebruik van deze 

telecommunicatiemiddelen. De EU-rechtshulpovereenkomst trad op 23 augustus 2005 in 

werking.  
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263. In deze overeenkomst werd de mogelijkheid opgenomen om videoconferenties aan te 

wenden bij de samenwerking in strafzaken tussen lidstaten.
472

 Het motief hierachter was dat 

de technische kwaliteit van videoconferentie een zeer gevorderd niveau bereikt had. Daarom 

was het verantwoord om van deze technologie gebruik te maken in het kader van 

gerechtelijke samenwerking.
473

 

264. Artikel 10 van de EU-rechtshulpovereenkomst regelt de aanwending van 

videoconferentie. Het gebruik van deze techniek wordt voorzien wanneer een getuige of een 

deskundige dient te worden verhoord en deze zich in een andere lidstaat bevindt dan de 

lidstaat van de rechterlijke autoriteit die tot het verhoor wil overgaan.
474

 Maar alvorens over te 

gaan tot een verzoek tot verhoor via videoconferentie en de effectieve uitvoering daarvan, 

dienen een aantal voorwaarden vervuld te zijn en specifieke formaliteiten nageleefd te 

worden. 

265. Een lidstaat kan een verzoek tot verhoor via videoconferentie van een deskundige of 

getuige die zich in een andere lidstaat bevindt, uitvaardigen wanneer het onmogelijk of niet 

wenselijk zou zijn dat de betrokken persoon op het grondgebied van de verzoekende lidstaat 

zou verschijnen.
475

 Gevallen waarin het niet wenselijk is dat de persoon zou verschijnen zijn 

bijvoorbeeld het oproepen van getuigen met een slechte gezondheidstoestand of van bejaarde 

of zeer jonge getuigen. Bij situaties waarin het onmogelijk is voor de betrokkene om 

persoonlijk te verschijnen kan worden gedacht aan gevallen waarin de getuige aan een ernstig 

gevaar zou worden onderworpen in de verzoekende staat.
476

 

266. De aangezochte lidstaat moet het verzoek tot verhoor via videoconferentie inwilligen 

indien een dergelijk verhoor niet in strijd is met de fundamentele beginselen van het recht van 

die staat en indien de staat over de nodige technische middelen beschikt om tot een verhoor 

via videoconferentie over te gaan.
477

 Een verzoek kan echter niet worden geweigerd louter 

omdat de wetgeving van de aangezochte staat niet voorziet in het horen van deskundigen en 

getuigen via videoconferentie of omdat bepaalde voorwaarden voor het verhoor via 

videoconferentie niet zijn nageleefd volgens het nationaal recht van die lidstaat.
478

 Indien de 
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aangezochte staat niet over het vereiste materiaal beschikt, kan dat in onderlinge 

overeenstemming door de verzoekende staat ter beschikking worden gesteld.
479

 

267. Het verzoek tot een verhoor per videoconferentie moet bepaalde essentiële gegevens 

bevatten. Deze worden in eerste instantie opgesomd in art. 14 ERV en art. 37 Beneluxverdrag. 

Deze verdragen vereisen dat de verzoekende autoriteit, het onderwerp en de grond van het 

verzoek en de naam en het adres van de bestemmeling worden vermeld. Daarnaast moeten 

ook de reden waarom een persoonlijke verschijning niet wenselijk of mogelijk is en de naam 

van de rechterlijke autoriteit en van de personen die het verhoor zullen afnemen worden 

aangegeven.
480

 

268. De betrokken getuige of deskundige wordt door een rechterlijke autoriteit van de 

aangezochte lidstaat opgeroepen overeenkomstig het eigen nationaal recht van die lidstaat. 

Deze bepaling heeft als doel ervoor te zorgen dat passende maatregelen kunnen worden 

genomen om de persoon te laten verhoren.
481

 Het vormt een uitzondering op de artikelen 4 en 

5 van de Overeenkomst, die respectievelijk de na te leven procedures en formaliteiten bij de 

uitvoering van rechtshulpverzoeken bespreken en de toezending en uitreiking van de 

gerechtelijke stukken vereisen.  

269. Er wordt voorzien in de aanwezigheid van een rechterlijke autoriteit van de aangezochte 

lidstaat bij het verhoor. Bij de rechterlijke autoriteit is desgevallend een tolk aanwezig, 

wanneer de te horen persoon de taal niet machtig is. De judiciële autoriteit controleert de 

identiteit van de betrokken persoon en waakt erover dat de fundamentele rechtsbeginselen van 

de aangezochte lidstaat worden nageleefd. Indien de rechterlijke autoriteit een schending van 

deze beginselen vaststelt, moet hij passende maatregelen treffen opdat het verhoor verder zou 

kunnen worden gezet conform deze rechtsbeginselen.
482

 

270. De autoriteiten van de verzoekende en de aangezochte lidstaat kunnen indien nodig 

maatregelen afspreken ter bescherming van de persoon die zal verhoord worden. Dit is 

bijvoorbeeld het geval wanneer de verzoekende lidstaat in haar regelgeving in een bijzondere 
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bescherming voor de betrokkene voorziet die niet geregeld wordt in de aangezochte 

lidstaat.
483

 

271. Het verhoor wordt rechtstreeks door of onder de leiding van de rechterlijke autoriteit van 

de verzoekende staat overeenkomstig het nationaal recht afgenomen. De te verhoren persoon 

geniet alleszins de rechten die hij zou hebben in de verzoekende lidstaat.
484

 

272. De betrokken getuige of deskundige (of desgevallend beklaagde, zie verder) kan 

verzoeken om bijgestaan te worden door een tolk tijdens het verhoor. Dit verzoek kan 

eveneens uitgaan van de verzoekende lidstaat. De aangezochte lidstaat draagt er zorg voor dat 

dit verzoek wordt ingewilligd.
485

 

273. De te verhoren persoon kan zich beroepen op de verschoningsrechten die hem of haar 

toekomen volgens het recht van de aangezochte of verzoekende lidstaat.
486

 De verhorende 

rechterlijke autoriteit beoordeelt autonoom een dergelijk verzoek. Hier speelt ook de plicht 

van de aangezochte lidstaat om alle nodige maatregelen te nemen om het verhoor volgens de 

fundamentele rechtsbeginselen te laten verlopen. Beide rechterlijke autoriteiten dienen met 

elkaar te overleggen wanneer de betrokken persoon weigert te getuigen.
487

 

274. De rechterlijke autoriteit van de aangezochte staat stelt na afloop van het verhoor een 

proces-verbaal op.  Daarin moeten de datum, de plaats van het verhoor, de identiteit van de 

verhoorde persoon, de identiteit en hoedanigheid van alle andere aanwezigen bij het verhoor, 

eventuele eedafleggingen en technische omstandigheden waaronder het verhoor plaatsvond, 

genoteerd worden. Dit proces-verbaal wordt toegezonden aan de bevoegde autoriteit van de 

verzoekende lidstaat. De gegevens in het proces-verbaal handelen niet over de inhoud van het 

verhoor. De beide lidstaten kunnen ter bescherming van alle aanwezige personen bijzondere 

afspraken maken over het proces-verbaal en bijvoorbeeld overeenkomen dat enkel de functie, 

maar niet de identiteit van bepaalde aanwezige personen zal worden vermeld.
488

 

275. Bepaalde kosten die voortvloeien uit een verhoor per videoconferentie dienen door de 

verzoekende lidstaat te worden terugbetaald aan de aangezochte lidstaat. Het gaat onder meer 

over de kosten van het tot stand brengen van de videoverbinding, het functioneren van die 

                                                 
483

 Art. 10, lid 5, b EU-rechtshulpovereenkomst en Toelichtend rapport EU-rechtshulpovereenkomst, 15. 
484

 Art. 10, lid 5, c EU-rechtshulpovereenkomst. 
485

 Art. 10, lid 5, d EU-rechtshulpovereenkomst. 
486

 Art. 10, lid 5, e EU-rechtshulpovereenkomst. 
487

 Toelichtend rapport EU-rechtshulpovereenkomst, 15. 
488

 Art. 10, lid 6 EU-rechtshulpovereenkomst en Toelichtend rapport EU-rechtshulpovereenkomst, 16. 



 

 

84 

verbinding in de lidstaat waar de te verhoren persoon zich bevindt, het betalen van de tolk en 

de vergoeding van getuigen en experten en van hun reiskosten in de aangezochte staat. De 

aangezochte lidstaat is echter niet verplicht om deze kosten terug te vorderen. Ze kan ervoor 

opteren om zelf geheel of gedeeltelijk voor deze kosten op te draaien.
489

  

276. Wanneer een persoon weigert een verklaring af te leggen of een valse getuigenis aflegt, 

moet de aangezocht lidstaat deze persoon kunnen behandelen alsof de betrokkene verhoord 

werd in het kader van een eigen nationale procedure.
490

 Deze bepaling is gebaseerd op het feit 

dat de verplichting om te getuigen tijdens een videoconferentieverhoor onder het recht van de 

aangezochte lidstaat valt. Het doel is om een getuige die zich niet wil houden aan zijn plicht 

om te getuigen, te onderwerpen aan dezelfde gevolgen als deze die zouden worden opgelegd 

in een nationale procedure waarin geen gebruik zou worden gemaakt van dergelijke 

telecommunicatietechnieken.
491

  

Deze bepaling vormt een opmerkelijk verschil met de Belgische theorie van de objectieve 

alomtegenwoordigheid, die de bevoegdheid inzake valse getuigenissen in dergelijke gevallen 

bij de verzoekende lidstaat legt.
492

  

277. In het laatste lid van art. 10 wordt de mogelijkheid voor de lidstaten voorzien om de 

bepalingen over het verhoor via videoconferentie eveneens toe te passen op het verhoor van 

personen tegen wie een strafvervolging is ingesteld.  

Deze omschrijving wordt volgens VERMEULEN, VANDER BEKEN, VAN DEN WYNGAERT, 

STESSENS, MASSET en MEUNIER verkeerdelijk gebruikt om beklaagden aan te duiden.
493

 Hun 

interpretatie lijkt inderdaad overeen te stemmen met de originele Engelstalige versie van de 

EU-rechtshulpovereenkomst, waar sprake is van an accused person. In het Toelichtend 

rapport bij de Overeenkomst wordt ook consequent gesproken over personen tegen wie een 

strafvervolging is ingesteld, maar in het laatste lid van art. 10 is er echter plots ook sprake van 

verdachten.
494

 In het Tweede Aanvullend Protocol bij het ERV
495

 worden in art. 9 de 

bepalingen betreffende videoconferentie voorzien in de EU-rechtshulpovereenkomst bijna 
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letterlijk overgenomen. Een opmerkelijk verschilpunt echter is dat hier melding wordt 

gemaakt van verhoren per videoconferentie waarbij de strafrechtelijk vervolgde persoon of de 

verdachte betrokken is.
496

 Er is dus geen eenduidigheid of enkel beklaagden, dan wel ook 

verdachten worden bedoeld. Om verwarring te vermijden, zal ik mij baseren op de opvatting 

van VERMEULEN et al. en de bespreking van het laatste lid van artikel 10 EU-

rechtshulpovereenkomst tot beklaagden beperken. 

278. Op grond van art. 10, lid 9 EU-rechtshulpovereenkomst kunnen de lidstaten het 

videoverhoor dus ook toepasselijk maken op personen tegen wie een strafvervolging is 

ingesteld. Elke lidstaat is vrij om al dan niet in te gaan op een verzoek tot dergelijke 

hoorzitting. Een lidstaat kan verklaren dit niet te zullen doen, maar deze verklaring kan ten 

allen tijde worden ingetrokken. De beslissing om een beklaagde per videoconferentie te 

verhoren moet uitdrukkelijk gebeuren en duidelijke afspraken over de wijze van verhoor 

moeten door beide lidstaten worden gemaakt. Deze afspraken moeten conform het nationale 

recht zijn en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en andere relevante 

internationale instrumenten eerbiedigen.  De beklaagde moet voorafgaand instemmen met het 

verhoor. De Raad stelt voorschriften vast ter bescherming van de rechten van de verdachte, 

maar dit is geen wezenlijke vereiste om tot het verhoor van een beklaagde over te gaan.
497

  

In België is de mogelijkheid om een beklaagde via videoconferentie te verhoren niet voorzien, 

ook niet wanneer deze beklaagde zich in een andere lidstaat bevindt. 

279. Zoals hierboven reeds werd aangehaald, werd aan het Europees Verdrag aangaande de 

wederzijdse rechtshulp in strafzaken
498

 in het verband van de Raad van Europa op 19 juni 

2009 een aanvullend protocol gehecht met meer lidstaten dan alleen de landen van de 

Europese Unie. Dit protocol bevat een bijna identieke regeling voor wat betreft de 

aanwending van videoconferentie.
499

 Voor de redactie van art. 9 van dit protocol werden de 

bepalingen van art. 10 EU-rechtshulpovereenkomst quasi woord voor woord overgenomen. 

Het protocol brengt dus het op dat vlak verouderde verdrag uit 1959 in overeenstemming met 

de rechtshulpovereenkomst van 2000. Opvallend is dat het protocol pas acht jaar na de 

afkondiging ervan gepubliceerd is geweest en in werking is getreden.  
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5.2.1.1 Implementatie in het Belgisch nationaal recht 

280. De EU-rechtshulpovereenkomst werd in de Belgische regelgeving geïmplementeerd 

door de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in 

strafzaken.
500

 

281. Voor het opstellen van een wetsontwerp inzake internationale samenwerking in 

strafzaken, deed de minister van Justitie een beroep op professoren van de Universiteit Gent, 

de Universiteit Antwerpen en de Université de Liège. Deze interuniversitaire groep werkte 

samen aan een ontwerp van wet dat de EU-rechtshulpovereenkomst in Belgisch recht moest 

omzetten.
501

  

282. Volgens de auteurs van het ontwerp heeft het verhoren van beklaagden (in de EU-

rechtshulpovereenkomst volgens hen ten onrechte aangeduid als ‘personen tegen wie de 

strafvordering is ingesteld’) op afstand weinig zin. Men zou in de Belgische wetgeving het 

verhoor van beklaagden beter beperken tot de gevallen waarin de procureur dit toelaatbaar 

acht.
502

 

De experten zijn daarentegen wel van mening dat het verhoor van verdachten via 

videoconferentie in de Belgische regelgeving zou moeten worden opgenomen, een 

mogelijkheid die niet voorzien wordt door de EU-rechtshulpovereenkomst.
503

  

De EU-rechtshulpovereenkomst bepaalt bovendien niet dat een verhoor via videoconferentie 

de voorafgaande instemming van de betrokkene vergt (deze instemming is wel vereist 

alvorens tot een teleconferentie over te gaan en dient ook te worden verkregen bij het 

verhoren van beklaagden), maar naar het oordeel van de ontwerpers zou deze voorwaarde wel 

moeten worden gesteld.
504
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283. Opmerkelijk is dat de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse 

internationale rechtshulp in strafzaken,
505

 die de Belgische implementatie vormt van de EU-

rechtshulpovereenkomst, nochtans niets bepaalt omtrent het verhoor per videoconferentie. In 

een nota van de toenmalige minister van Justitie Laurette Onkelinx werd nagegaan in welke 

mate het Belgisch recht reeds in overeenstemming was met de bepalingen van de EU-

rechtshulpovereenkomst en welke bepalingen desgevallend in die zin moesten worden 

gewijzigd.
506

  

284. Over art. 10 EU-rechtshulpovereenkomst stelt de minister dat het verhoren van personen 

op het grondgebied van een andere lidstaat door de wet betreffende het afnemen van 

verklaringen met behulp van audiovisuele media wordt geregeld. Deze wet verschilt op twee 

vlakken van de Overeenkomst; de Overeenkomst maakt geen gewag van de vereiste 

wederkerigheid en acht de instemming van de betrokkene enkel noodzakelijk wanneer een 

strafvervolging tegen die persoon is ingesteld.  

Wat het eerste verschilpunt betreft, ziet de minister geen conformiteitsprobleem. Daar alle 

lidstaten verdragsluitende partij zijn bij de Overeenkomst, wordt de wederkerigheid impliciet 

gewaarborgd. Wat de toestemming van de betrokken persoon betreft, voorziet de Belgische 

wet van 2002 dat deze in alle gevallen, dus ook bij het verhoren van getuigen en deskundigen, 

moet verkregen worden. Deze tegenstrijdigheid kan worden opgelost door voor te houden dat 

de vereiste instemming een fundamenteel rechtsbeginsel in België is. Art. 10, tweede lid van 

de rechtshulpovereenkomst verklaart namelijk dat het afnemen van verklaringen niet in strijd 

mag zijn met de fundamentele rechtsbeginselen van de lidstaat. Op die manier hoeft de 

Belgische wetgeving niet gewijzigd te worden.
507

 

285. Ook de implementatie van het tweede tot en met het negende lid van de EU-

rechtshulpovereenkomst, vereist volgens de minister geen aanpassingen in het Belgisch 

recht.
508

 

286. Bovendien vergt ook de omzetting van art. 11 van de EU-rechtshulpovereenkomst, dat 

het verhoor door middel van telefoonconferentie behandelt, geen wijzigingen in het Belgisch 

recht.
509
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287. Het wetsontwerp betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken (en 

bijgevolg ook de uiteindelijke wet van 9 december 2004) bepaalt dus niets over de 

implementatie van de artikelen 10 en 11 EU-rechtshulpovereenkomst, daar de Belgische wet 

van 2 augustus 2002 al in overeenstemming was met deze bepalingen. 

5.2.2 Richtlijn tot vaststelling van de minimumnormen voor de 

rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers 

van strafbare feiten 

288. Een jaar na het sluiten van de rechtshulpovereenkomst, nam de Raad van de Europese 

Unie een kaderbesluit aan met betrekking tot het statuut van slachtoffers in het kader van 

strafprocedures.
510

 Op grond van dit besluit konden slachtoffers van misdrijven in een 

strafprocedure schadeloosstelling eisen van de dader.
511

 Wanneer het slachtoffer van een 

strafbaar feit in een andere staat woonde dan deze waar het strafbaar feit gepleegd was, kon 

dit voor mogelijke problemen zorgen op het vlak van het verloop van de procedure. Het 

kaderbesluit legde aan de lidstaten de taak op ervoor te zorgen dat hun autoriteiten passende 

maatregelen namen om problemen die daardoor mogelijks zouden kunnen rijzen, zo beperkt 

mogelijk te houden.
512

 

289. De autoriteiten moesten in het bijzonder bij machte zijn de beslissing te nemen om het 

slachtoffer meteen na het strafbaar feit een verklaring te laten afleggen. Daarnaast werden de 

lidstaten aangespoord om, bij het verhoor van getuigen die in een andere lidstaat verblijven, 

zoveel mogelijk gebruik te maken van de bepalingen over videoconferentie en 

telefoonconferentie voorzien in de artikelen 10 en 11 van de EU-rechtshulpovereenkomst.
513

 

290. Dit Kaderbesluit werd in 2012 vervangen door de Richtlijn tot vaststelling van de 

minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van 

strafbare feiten.
514

 Zoals de titel doet vermoeden, heeft deze richtlijn tot doel om aan 
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slachtoffers van strafbare feiten passende informatie, bescherming en ondersteuning te geven 

en hen te laten deelnemen aan de strafprocedure.
515

  

De richtlijn bepaalt onder meer dat wanneer beroep moet worden gedaan op een tolk, deze 

vertolking via telecommunicatiemiddelen, zoals videoconferentie, kan plaatsvinden.
516

 De 

bepalingen omtrent de situatie waarin het slachtoffer in een andere lidstaat verblijft dan die 

waarin het strafbaar feit werd gepleegd, opgenomen in art. 17 van de richtlijn, zijn quasi 

analoog aan de regeling voorzien in het kaderbesluit. Twee kleine verschilpunten kunnen 

niettemin worden opgemerkt: de richtlijn stelt dat de autoriteiten meteen na aangifte bij de 

bevoegde autoriteit een verklaring van het slachtoffer moeten kunnen afnemen.
517

 (in het 

kaderbesluit was dit onmiddellijk na het plegen van het strafbaar feit). Daarnaast wordt het 

gebruik van video- en teleconferentie zoveel mogelijk aangespoord bij het verhoor van 

slachtoffers in het buitenland
518

 (het kaderbesluit had het over het verhoor van getuigen, maar 

gezien het personeel toepassingsgebied van dit kaderbesluit werden hier ongetwijfeld ook 

slachtoffers bedoeld). 

5.2.3 Richtlijn betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van 

misdrijven 

291. Op 29 april 2004 vaardigde de Raad een richtlijn uit over de schadeloosstelling van 

slachtoffers van misdrijven.
519

 Het uitgangspunt van deze richtlijn is dat slachtoffers van 

misdrijven in de Europese Unie aanspraak moeten kunnen maken op een billijke en passende 

schadevergoeding en dit ongeacht de plaats in de Unie waar het misdrijf is gepleegd.
520

  

292. Slachtoffers van strafbare feiten gepleegd buiten de lidstaat waarin zij gewoonlijk 

verblijven, kunnen een aanvraag tot schadeloosstelling indienen bij een assistentieverlenende 

overheidsdienst van hun lidstaat.
521

 Deze overheidsdienst stuurt de aanvraag rechtstreeks door 
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naar de instantie van de lidstaat waar het misdrijf gepleegd werd, die bevoegd is voor het 

onderzoeken van de aanvraag en de betaling van de schadevergoeding.
522

 

293. Indien de beslissende instantie de aanvrager of een derde, zoals een getuige of een 

deskundige, wenst te verhoren, neemt zij contact op met de assistentieverlenende instantie. De 

beslissende instantie kan, overeenkomstig haar nationale wetgeving, de te horen persoon of 

personen rechtstreeks verhoren door middel van telefoon- of videoverbinding. Een andere 

mogelijkheid is om de betrokkene(n) te laten horen door de assistentieverlenende instantie, 

die dan een proces-verbaal van verhoor naar de beslissende instantie toezendt.
523

 

5.2.4 Verordening tot vaststelling van een Europese procedure voor 

geringe vorderingen 

294. Een volgende toepassing van videoconferentie in grensoverschrijdende 

samenwerkingsverband wordt voorzien in de verordening tot vaststelling van een Europese 

procedure voor geringe vorderingen.
524

 

De Europese procedure voor geringe vorderingen streeft ernaar de procesvoering betreffende 

geringe vorderingen in grensoverschrijdende zaken te vergemakkelijken en de kosten ervan in 

te perken. Deze procedure vormt een alternatief voor de bestaande procedures voorzien in het 

nationaal recht van de lidstaten. Beslissingen genomen in het kader van deze procedure 

vereisen niet langer het treffen van tussenmaatregelen voor de erkenning en tenuitvoerlegging 

van beslissingen in andere lidstaten.
525

 

295. Elke mogelijke vordering (de regeling wordt niet beperkt tot geldsommen), waarvan de 

waarde 2000 euro niet overschrijdt, kan het voorwerp uitmaken van een Europese procedure 

voor geringe vorderingen.
526

 

296. Op het vlak van bewijsverkrijging in het kader van een dergelijke procedure, bepaalt 

artikel 9 van de verordening dat het gerecht beslist met welke middelen het bewijs wordt 

verkregen en welk bewijs het nodig heeft om een uitspraak te doen over de zaak. Schriftelijke 
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verklaringen van getuigen, deskundigen of partijen kunnen als bewijsmateriaal worden 

toegelaten. Wanneer de technische middelen daarvoor beschikbaar zijn, kan bovendien ook 

bewijsverzameling met behulp van videoconferentie of andere vormen van 

communicatietechnologie worden toegelaten.
527

 

5.2.5 Het Europees Onderzoeksbevel in strafzaken 

297. In een voorstel van richtlijn van 29 april 2010, dat tot stand kwam onder Belgisch 

voorzitterschap, werd het initiatief genomen tot het ontwerpen van een Europees 

onderzoeksbevel. Dit initiatief ging uit van België, Bulgarije, Estland, Spanje, Oostenrijk, 

Slovenië en Zweden en was erop gericht een nieuw, flexibel en efficiënt instrument te creëren 

met het oog op het verkrijgen van bewijs gelegen in andere lidstaten in het kader van 

strafprocedures.
528

 

De richtlijn betreffende het Europees Onderzoeksbevel (EOB) werd op 14 maart door de Raad 

van de Unie aangenomen. 

298. Het EOB gaat uit van het beginsel van de wederzijdse erkenning bij het 

grensoverschrijdend vergaren van bewijsmateriaal,
529

 een beginsel dat sinds de Europese 

Raad van Tampere beschouwd wordt als de grondslag van de samenwerking in strafzaken 

binnen de Europese Unie.
530

 Volgens dit principe is een nationale gerechtelijke autoriteit bij 

machte aan een buitenlandse justitiële autoriteit op te leggen haar beslissing te erkennen en 

ten uitvoer te leggen. Daarbij zijn er slechts weinig gronden voor de uitvoerende staat om dit 

“verzoek” te weigeren.
531

 Ook het Europees aanhoudingsbevel (EAB)
532

 en het Europees 

bewijsverkrijgingsbevel (EBB)
533

 zijn instrumenten van wederzijdse erkenning. 
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Dit principe moet worden onderscheiden van het beginsel van wederzijdse rechtshulp. Van 

wederzijdse rechtshulp is sprake in het Europees Rechtshulpverdrag van 1959 en de EU-

rechtshulpovereenkomst van 2000. Bij een verzoek tot wederzijdse rechtshulp, heeft de 

aangezochte staat de keuze om het verzoek al dan niet in te willigen.
534

 

Eén van de belangrijkste bezwaren tegen het uitbreiden van het principe van de wederzijdse 

erkenning is het gebrek aan geharmoniseerde nationale procedureregels aangaande de 

ontvankelijkheid van bewijsmateriaal in de Europese Unie.
535

 

Wederzijdse erkenning gaat veel verder dan wederzijdse rechtshulp en vereist een groter 

vertrouwen tussen de lidstaten.
536

 In het geval van het EOB wordt aan de uitvoerende 

autoriteit opgelegd het EOB onmiddellijk te erkennen en ten uitvoer te leggen, zonder verdere 

formaliteiten of controles.
537

 Deze regel gaat uit van een vergaand wederzijds vertrouwen 

tussen de lidstaten. De vraag rijst of werkelijk kan worden verwacht dat lidstaten, zonder zich 

verdere vragen te stellen, alle door andere lidstaten gevraagde maatregelen zullen 

uitvoeren.
538

 

299. In tegenstelling tot het EBB, dat niet kan dienen om bewijzen in real-time te 

verzamelen,539 is het via een EOB wel mogelijk om bijvoorbeeld getuigen en verdachten door 

middel van videoconferentie of teleconferentie te verhoren,540  communicatie te 

onderscheppen en toezicht te houden op bankrekeningen541. 
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300. Het EOB kan worden uitgevaardigd met het oog op het verhoren van getuigen en 

deskundigen. De grootste vernieuwing die het EOB biedt ten opzichte van andere 

rechtshulpinstrumenten, is de mogelijkheid om ook verdachten en beklaagden door middel 

van videoconferentie te verhoren.
542

 Bij deze twee categorieën kan de tenuitvoerlegging 

worden geweigerd indien de te horen personen niet instemmen of wanneer dit in strijd zou 

zijn met de fundamentele principes van de uitvoerende lidstaat.
543

 

Het verhoor via videoconferentie wordt rechtstreeks gevoerd door of onder de leiding van de 

bevoegde autoriteit van de uitvaardigende staat.
544

 Gedurende het verhoor moet bij de te 

horen persoon een gemachtigde autoriteit van de uitvoerende lidstaat aanwezig zijn.
545

 

In de richtlijn wordt de aanwezigheid van een advocaat bij een verhoor via videoconferentie 

niet vereist. De Commissie had nochtans opgeworpen dat, in het licht van de bescherming van 

de rechten van verdediging, het voor de advocaten van de verdediging mogelijk moet zijn om 

getuigen en deskundigen te ondervragen gedurende een verhoor via videoconferentie, 

wanneer verklaringen afgelegd via deze middelen als bewijsmateriaal gebruikt worden.
546

 

5.3 Praktische organisatie van videoconferenties in 

grensoverschrijdende zaken 

301. Wanneer een strafrechtelijke autoriteit wenst over te gaan tot een grensoverschrijdend 

verhoor via videoconferentie, is het gebruik van standaard verzoeksformulieren niet verplicht. 

Voor het organiseren van rogatoire commissies, heeft het Europees justitieel netwerk in 

strafzaken een speciale aanbiedingsnota opgesteld, waardoor de verzoekende en de 

aangezochte instanties rechtstreeks contact kunnen hebben over de uitvoering van de rogatoire 

commissie.
547
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302. Verzoeksformulieren zijn beschikbaar op de websites van de Europese justitiële 

netwerken.
548

 In het verzoek dienen onder meer volgende gegevens opgenomen te worden: 

het doel en de motivering van het verhoor door middel van videoconferentie, de 

identiteitsgegevens van de te horen persoon en de redenen waarom het niet wenselijk of 

mogelijk is om de betrokkene in persoon te laten verschijnen.
549

 

303. De rechterlijke instantie van de aangezochte lidstaat dagvaardt de te horen persoon 

volgens het eigen nationaal recht.
550

 Het gebruik van videoconferentie wordt echter volgens 

het nationaal recht van de verzoekende staat geregeld.
551

 

304. Opdat het videoconferentiemateriaal (camera’s, schermen, microfoons, ISDN-lijnen 

enz.) op een behoorlijke manier zou werken, moeten de technici van de verschillende 

rechtbanken, gevangenissen of andere locaties ruime tijd op voorhand met elkaar overleggen. 

De apparatuur wordt ook het best op voorhand getest.
552

 

305. Het verhoor wordt afgenomen door de verhorende instantie van de verzoekende staat.
553

 

De apparatuur wordt bediend door de rechter of de griffier. De verhoorde persoon moet op 

vertrouwelijke wijze met zijn raadsman kunnen overleggen, in voorkomend geval via 

beveiligde lijnen indien ze zich op een verschillende locatie bevinden.
554

  

De gerechtelijke instantie van de lidstaat waarin de te horen persoon zich bevindt, stelt 

naderhand een proces-verbaal van de hoorzitting via videoconferentie op.
555

 

306. In de Gids over videoconferenties in grensoverschrijdende procedures vindt men ook 

informatie terug over de technische aspecten en standaarden van het verhoor door middel van 

videoconferentie (apparatuur, beeld, schermen, spraak, opnames, verbindingen etc.).
556

 

Hoewel niet kan worden betwist dat deze aspecten relevant zijn voor autoriteiten die van 

videoconferentie wensen gebruik te maken, valt het bespreken ervan buiten het bestek van 

mijn masterproef. 
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Hoofdstuk 6  

Initiatieven op het vlak van de Europese Unie 

307. Op 8 mei 2009 heeft de Europese Commissie in een mededeling voorgesteld om een 

nieuwe globale Europese strategie, genaamd de e-justice (electronic justice) aan te nemen.
557

  

Het neologisme e-justitie
558

 houdt in dat men informatie- en communicatietechnieken 

aanwendt om justitie toegankelijker te maken voor de burgers. Deze technologieën moeten 

daarnaast ook bijdragen tot een doeltreffender gerechtelijk optreden.
559

 Het doel van deze 

strategie was het bevorderen van de ontwikkeling van hulpmiddelen voor e-justitie op 

Europees niveau, in samenwerking met de lidstaten. Deze strategie kan gekaderd worden 

binnen de wens om een ruimte van vrijheid, veiligheid en justitie te creëren binnen de 

Europese Unie,
560

 een doelstelling die vooropgesteld werd op de Europese Raad van Tampere 

in 1999.
561

 

308. Een van de prioriteiten hierbij is te komen tot een meer efficiënte justitiële 

samenwerking, bijvoorbeeld door het aanwenden van elektronische instrumenten.
562

 Dat kan 

onder meer kunnen worden bereikt door videoconferenties in te zetten. De Commissie stelt 

vast dat ondanks de aanwezigheid van verschillende Europese wetteksten in deze materie, het 

gebruik van videoconferentie nog maar heel minimaal is, omwille van culturele, taalkundige 

of technische redenen. Dit valt te betreuren, daar deze techniek menige voordelen biedt.
563

 

309. Het Programma van Stockholm van 2009, dat de politiek van de Europese Unie inzake 

justitie uitstippelt voor de periode 2010-2014, heeft de nadruk gelegd op de rol van e-justitie 

in de toekomst. Dit programma van de Europese Raad beschouwt e-justitie als de gelegenheid 

bij uitstek om de toegang tot justitie te vergemakkelijken.
564

 De Europese Raad spoort in dit 
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programma aan om elektronische communicatiemiddelen optimaal in te zetten en om 

videoconferenties frequenter toe te passen. Deze communicatiemiddelen moeten wel 

beveiligd worden, aangezien het cruciaal is dat de verschillende gerechtelijke autoriteiten op 

een vertrouwelijk manier met elkaar kunnen communiceren. De ontwikkelingen van het 

Stockholm-programma dienen het Europees meerjarenactieplan te begeleiden en maken er 

deel van uit.
565

 

6.1 Meerjarenactieplan voor de Europese e-justitie 2009-2013 

310. In november 2008 nam de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken het actieplan voor de 

Europese e-justitie, opgesteld in samenwerking met de Commissie en het Europees Parlement, 

aan.
566

 Het Europese e-justitie actieplan 2009-2013 heeft als uitgangspunt het verbeteren van 

nationale en Europese procedures door gebruik te maken van de mogelijkheden die geboden 

worden door de moderne technologie.
567

  Dit actieplan stelt volgens VAN DER VLIS vier 

hoofdpunten voorop: het opzetten van een Europees e-Justitieportaal, het vereenvoudigen van 

de aanwending van videoconferentie voor grensoverschrijdende juridische procedures, het 

gebruiken van computertechnologie voor specifieke procedures en de grensoverschrijdende 

toegang tot nationale registers bewerkstelligen.
568

 

311. Het e-justitiesysteem heeft een Europese dimensie. Alle lidstaten van de Unie moeten 

derhalve kunnen worden betrokken in de projecten. Via de creatie van een e-justitieportaal 

worden ook de belangen van de Europese onderdanen gediend.
569

  De taak van het Europees 

e-justitiesysteem bestaat er vooreerst in de toegang tot justitiële gegevens te vereenvoudigen. 

Wetgeving en rechtspraak op Europees niveau en op niveau van de lidstaten moet op een 

eenvoudige manier consulteerbaar zijn.
570

 Daarnaast wil men grensoverschrijdende 

gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures dematerialiseren. Hiervoor moet op 

elektronische wijze kunnen worden gecommuniceerd met de bevoegde autoriteiten in de 

andere lidstaten.
571

 Een derde functie van het systeem behelst het vergemakkelijken en 
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aanmoedigen van de communicatie tussen de gerechtelijke autoriteiten van de lidstaten. Dit 

kan onder meer worden bereikt door gebruik te maken van videoconferentie.
572

  

6.1.1 Het Europese e-justitieportaal 

312. Een eerste aandachtspunt van het actieplan was het opzetten van een Europees Portaal 

voor e-justitie, dat de toegang tot justitie in grensoverschrijdende situaties vereenvoudigt. Dit 

e-justitie portaal is operationeel sinds 2010. Het portaal bevat meer dan 12 000 pagina’s in 23 

talen en moet dienst doen als éénloketfunctie voor Europese rechtsonderhorigen en 

rechtsbeoefenaren. Op deze website vindt men onder meer informatie over juridische bijstand, 

videoconferentie en links naar juridische databanken. Een Belgische toerist kan er 

bijvoorbeeld nagaan wat zijn rechten zijn als verkeersslachtoffer in Spanje. De bedoeling is 

om grensoverschrijdende procedures op een veilige manier en in de taal van de betrokkene af 

te wikkelen en buitenlandse registers in de eigen taal te kunnen raadplegen.
573

 De Commissie 

en de lidstaten vullen de website aanhoudend aan met nieuwe functionaliteiten (zoals 

dynamische formulieren) en actualiseren permanent de inhoud ervan.
574

  

6.1.2 De bevordering van het gebruik van videoconferentie 

313. Het actieplan wil ook het gebruik van videoconferentietechnieken bevorderen. Daartoe 

moesten een brochure en een handleiding over videoconferentie opgesteld worden.
575

 Beide 

zijn vandaag raadpleegbaar op het e-justitieportaal.
576

 Het plan benadrukt ook het belang van 

opleidingen in het gebruik en besturen van videoconferentie.
577

 

Door de technologie van videoconferentie te verbeteren wil men een regelmatiger gebruik 

ervan aanmoedigen.
578

 

314. Te dien einde werd onder meer het Europees project Transnational Use of 

Videoconferencing gelanceerd. De finaliteit van dit project was het teweegbrengen van de 

uitwisseling van best practices tussen de lidstaten in grensoverschrijdende procedures en het 
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aantal installaties in de verschillende lidstaten uit te breiden. De participerende lidstaten 

waren België, Nederland, Roemenië, Ierland, Slovenië, Tsjechië en Letland.
579

  

315. De Raad van de balies van de Europese Unie staat positief ten opzichte van de e-

justitiestrategie, voornamelijk door de mate dat het justitie voor burgers toegankelijker maakt. 

Maar de advocaten wijzen ook op de mogelijke beperkingen en schendingen van de rechten 

van verdediging die bepaalde technologieën zouden kunnen teweegbrengen. Zo maakten ze 

een voorbehoud inzake de aanwending van videoconferenties in strafrechtelijke procedures.
580

 

316. Sinds de vaststelling van het meerjarenactieplan  hebben talrijke lidstaten 

videoconferentiesystemen opgezet, zodat getuigen of partijen gemakkelijker zouden kunnen 

worden verhoord en de rechtsgang op die manier vlotter en efficiënter zou kunnen 

verlopen.
581

 

6.1.3 Andere projecten 

317. Het creëren van een e-justitieportaal en het bevorderen van videoconferenties zijn niet de 

enige relevante agendapunten van het meerjarenactieplan. Voorbeelden van andere acties die 

volgens de Raad moeten worden ondernomen, zijn het elektronisch betekenen van 

(buiten)gerechtelijke stukken en het raadpleegbaar maken van gegevens omtrent bemiddeling 

op het portaal.
582

 Een ander luik van het plan voorziet in de koppeling van de verschillende 

nationale strafregisters.
583

 Ook hecht de Raad JBZ belang aan juridische vertalingen, door 

onder meer te voorzien in de financiering van juridische vertaalmachines en het ontwerpen 

van een vergelijkend meertalig juridisch vocabularium op de agenda te plaatsen.
584

 

6.2 Ontwerp voor een strategie inzake Europese e-justitie 2014-

2018 

318. Het meerjarenactieplan 2009-2013 liep eind vorig jaar ten einde. De werkzaamheden op 

het vlak van e-justitie waren er voornamelijk op gericht om een nieuwe strategie voor te 

bereiden, die de grondslag moet vormen voor nieuwe projecten na 2013.
585

 De doelstellingen 
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van het actieplan zijn voor een groot deel verwezenlijkt, en de werkzaamheden worden 

voortgezet.
586

  

319. In het ontwerp voor een strategie inzake Europese e-justitie 2014-2018 worden de 

aandachtspunten opgesomd voor de volgende periode van vier jaar. Tot deze doelstellingen 

behoren onder meer het verder uitbouwen van het e-justitieportaal, het bevorderen van de 

interoperabiliteit tussen de lidstaten, het creëren van een Europese website voor juridische 

semantiek, het verbeteren van de justitiële netwerken, het betrekken van rechtsbeoefenaren bij 

de uitwerking van de strategie, het investeren in efficiënte vertaalinstrumenten en het waken 

over de bescherming van persoonlijke gegevens.
587

 

Een meerjarenactieplan 2014-2018, waarin specifieke projecten naar voren worden 

geschoven, zou in de loop van het eerste halfjaar van 2014 een concrete uitwerking moeten 

geven aan deze strategie.
588
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Hoofdstuk 7  

Mogelijke gevaren en nadelen verbonden aan de 

aanwending van videoconferentie 

320. Het staat niet ter discussie dat videoconferenties aanzienlijke voordelen bieden. Niet in 

het minst kan worden gedacht aan de belangrijke besparingen op vlak van uitgaven, tijd en 

transport. Maar men mag niet uit het oog verliezen dat er ook nadelen achter het gebruik van 

deze telecommunicatiemiddelen schuilen. Hieronder wordt een opsomming weergegeven van 

de meningen en onderzoeken van verschillende auteurs en juridische actoren. Nadien geef ik 

beknopt mijn inzichten weer omtrent deze aangehaalde nadelen en potentiële moeilijkheden. 

7.1 Overzicht 

321. De aanwending van communicatie- en informatietechnieken wordt dikwijls aangespoord 

om redenen van snelheid. Ook economische argumenten kunnen hierin een rol spelen. In 

Frankrijk werd bijvoorbeeld in 2009 een omzendbrief door het syndicaat van de magistratuur 

uitgevaardigd, die de resultaten opeiste van het gebruik van videoconferentie. Men wou 

nagaan of de overbrenging van gevangenen de gewenste daling van 5% had bereikt. Indien dit 

opzet niet bereikt was, zouden financiële maatregelen volgen. Als gevolg hiervan is het risico 

niet denkbeeldig dat de beoordelingsvrijheid van rechters omtrent het gebruik van 

videoconferentie wordt ingeperkt.
589

 Deze beoordelingsmarge is volgens het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens nochtans essentieel en onontbeerlijk.
590

 

322. VAN DER VLIS verwijst in zijn artikel naar onderzoek dat gevoerd werd in de Verenigde 

Staten.
591

 In dit onderzoek waren de meeste rechters optimistisch ten aanzien van het gebruik 

van videoconferenties. Zij argumenteerden dat de behandeling van zaken vlotter verliep en dat 

het gebruik van audiovisueel materiaal geen nadeel had op de vertegenwoordiging van de 

beklaagden. Het openbaar ministerie van de VS, de Public Prosecutors, waren iets minder 

enthousiast dan de rechters. Naar hun mening verminderden videoconferenties de kwaliteit 

van de communicatie tussen de verdediging en de andere partijen. De advocaten van de 
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verdediging bleken de grootste tegenstanders van videoconferenties te zijn. Zij beklaagden 

zich erover dat de communicatie werd bemoeilijkt en deze hinderpaal ertoe leidde dat zij hun 

cliënten niet meer op een efficiënte manier konden bijstaan in het proces.
592

 

323. DUBELAAR en VANDERVEEN halen op hun beurt een Zweedse studie aan die aangetoond 

heeft dat juryleden een getuige een hoger waarheidsgehalte toeschrijven wanneer deze in 

persoon op de zitting komt getuigen, dan wanneer diens verklaringen op video worden 

afgespeeld.
593

 

324. Wanneer men in de parlementaire voorbereidingen graaft, springen de voordelen van 

videoconferenties meteen in het oog: besparingen op budgettair vlak, op transporten en op 

veiligheidsmaatregelen. Maar de negatieve impact wordt achterwege gelaten. Onderzoek heeft 

niettemin uitgewezen dat dergelijke telecommunicatiemiddelen een invloed hebben op de 

percepties en houdingen van de partijen, die de beslissingen van de rechter kunnen 

beïnvloeden en op die manier het eerlijk proces in gedrang kunnen brengen.
594

 In haar artikel 

over het gebruik van videoconferentie in strafzaken, refereert DE BIOLLEY aan verschillende 

onderzoeken die gevoerd werden naar de impact van videoconferenties op gedragingen en 

waarnemingen van actoren en in de verhouding tot het recht op bijstand van een advocaat. 

325. Een eerste onderzoek dat ze aanhaalt, is dat van Goodman, Tobey en Batterman-

Faunce.
595

 Zij hebben onderzoek gedaan naar de invloed op de juryleden van minderjarigen 

die door middel van videoconferentie, dan wel in persoon aan hun proces deelnamen. Uit de 

resultaten konden de onderzoekers afleiden dat de gezworenen de jongeren die persoonlijk 

verschenen waren, als volwassener beschouwden. De jongeren die via videoconferentie 

verschenen, achtten ze daarentegen minder intelligent en minder aantrekkelijk.
596

  

326. DE BIOLLEY refereert ook aan een ander onderzoek, gevoerd door Lassister en 

Audrey
597

, dat aangetoond heeft dat de hoek waarin de camera wordt opgesteld een invloed 

heeft op de mate waarin de bekentenissen van verdachten als spontaan en vrijwillig bij de 
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juryleden overkwamen. Wanneer de camera op de verdachte zelf gericht was, aanzagen ze de 

bekentenis als waarheidsgetrouwer en kwamen ze dus vaker tot het besluit dat de verdachte 

inderdaad schuldig was.
598

 

327. Als derde illustratie verwijst de auteur naar een onderzoek van Poulain
599

, waarin  

gesteld wordt dat een rechter minder geneigd is een gunstig oordeel te vellen over een 

verdachte die via videoconferentie verschijnt en een getuige als minder geloofwaardig 

beschouwt wanneer die voor een camera zijn verklaringen aflegt. De onderzoekvoerster 

meent dat videoconferentie niet in staat is om lichaamstaal correct te ‘vertalen’ en hiervan een 

vertekend beeld geeft. Ook oogcontact tussen de partijen wordt bemoeilijkt, daar elke partij 

zijn ogen op het scherm richt dat de ander in beeld brengt. Ze concludeert dat de technische 

aspecten van videoconferenties, onder andere de grootte van het scherm, de geluidskwaliteit 

etc. zowel een positieve als negatieve invloed kunnen uitoefenen op de rechters en 

juryleden.
600

 

328. Een tweede aspect waarnaar onderzoek werd verricht, is het vraagstuk van de bijstand 

van een advocaat bij videoconferenties. Ook hier verwijst DE BIOLLEY naar het onderzoek van 

Poulain. Poulain stelt dat een advocaat op drie mogelijke manieren bijstand aan zijn cliënt kan 

verlenen gedurende een videoconferentie: ofwel bevindt hij zich in de rechtbank, ofwel bij de 

verdachte (in de gevangenis), ofwel zijn er twee advocaten aanwezig, één bij de verdachte en 

één op het proces. Wanneer de raadsman op de zitting plaatsneemt, wordt spontaan contact 

met de verdachte verhinderd. Dit is volgens Poulain evenzeer het geval wanneer via een 

beveiligde telefoonlijn wordt gecommuniceerd. Ook zal de verdachte minder snel de hulp van 

zijn raadsman durven in te roepen en de procedure durven te onderbreken. Een telefoonlijn zal 

ook niet altijd vermijden dat de verdachte zich alleen en in de steek gelaten voelt.
601

 

Wanneer de advocaat aan de zijde van zijn cliënt verblijft, zal dit volgens de onderzoekster 

een nefaste invloed hebben op de geloofwaardigheid van de verdediging, onder meer omdat 

de raadsman onmogelijk in interactie kan treden met de aanwezigen ter zitting. Ook kan deze 

de documenten die de tegenpartij aanbrengt, niet onmiddellijk inkijken. Ze vreest er ook voor 

dat er een ‘samenhorigheidsgevoel’ zal ontstaan tussen de partijen aanwezig op het proces, 
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ten nadele van de verdediging, die niet ter plaatse is.
602

 De advocaat verliest bovendien het 

rechtstreeks contact met de rechter en zal de indruk krijgen dat het meer moeite zal kosten om 

de rechter te overtuigen.
603

 

Wanneer uiteindelijk twee advocaten voor de verdediging van de verdachte instaan, hangt 

veel af van hoe goed de beide advocaten met elkaar communiceren.
604

 

329. Volgens federaal magistraat Cédric Visart de Bocarmé is het wegvallen van het sociaal 

en persoonlijk contact één van de grootste gevaren van het gebruik van videoconferentie bij 

het federaal parket. Men creëert geen persoonlijke banden meer, terwijl deze nochtans een 

belangrijke rol spelen bij buitenlandse relaties. Men mag niet uit het oog verliezen dat het 

humaan aspect van wezenlijk belang is. Wanneer mensen elkaar kennen en elkaar vertrouwen, 

bekomt men over het algemeen betere resultaten.
605

 

330. Ook verschillende andere potentiële moeilijkheden en risico’s moeten in het achterhoofd 

worden gehouden. Voor advocaten wordt het moeilijker om zonder de aanwezigheid van hun 

cliënt te reageren op nieuwe elementen die op de zitting worden voorgelegd. Ook belet dit 

systeem elk persoonlijk contact van (voorlopig) gedetineerden met de rechter, wat een risico 

op automatische beslissingen met zich meedraagt.
606

 De rechter zal zijn oordeel ook meer op 

verbale communicatie baseren, daar videoconferentie de non-verbale communicatie 

beperkt.
607

 

331. Gevangenisdirecteurs vrezen bovendien dat, indien gedetineerden niet meer naar de 

onderzoeksgerechten of de gerechtsgebouwen worden overgebracht, dit de veiligheid binnen 

de penitentiaire instellingen niet ten goede zou komen. Zij zijn van mening dat gevangenen 

tijdens hun transport van en naar de rechtbank de mogelijkheid krijgen om te ontspannen 

alvorens opnieuw naar hun cel te moeten. Op die manier zijn ze minder geneigd gewelddadig 

gedrag te vertonen tegenover zichzelf of tegenover medegedetineerden.
608

 Laat echter 

duidelijk zijn dat dit hoogstens een hypothese kan worden genoemd. 
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7.2 Eigen inzichten 

332. Er kan dus niet worden ontkend dat naast de talrijke voordelen die videoconferenties 

bieden, zij ook nadelen met zich meebrengen. Mijns inziens zijn deze complicaties echter niet 

onoverkomelijk. In tegendeel, uit de verschillende onderzoeken kunnen conclusies worden 

getrokken omtrent welke toepassingen van videoconferentie het best worden vermeden en hoe 

in bepaalde gevallen de camera’s bij voorkeur worden geplaatst. 

333. Veel van de opgesomde moeilijkheden kunnen volgens mij worden verklaard door de 

nieuwheid van videoconferenties. Rechters zijn het niet gewend om met dit audiovisueel 

medium te werken. Naar mijn mening kan dit struikelblok worden verholpen door rechters 

adequaat op te leiden in het gebruik van videoconferentie en hen te informeren omtrent de 

potentiële gevaren.
609

  

334. Een vaak aangehaald minpunt betreft de negatieve perceptie van de juryleden op 

beschuldigden die via videoconferentie verschijnen. Daarom is het wellicht aangeraden om 

videoconferentie niet aan te wenden bij de procedure voor het hof van assisen.  

335. Het probleem van de bemoeilijkte communicatie tussen advocaten en hun cliënten, kan 

volgens mij worden opgelost door de kwaliteit van de beveiligde telefoonlijnen te verbeteren.  

336. De verdachte of beklaagde heeft sowieso recht op bijstand van een advocaat.
610

 Het is 

aan de wetgever om, rekening houdend met de aangehaalde implicaties, uit te maken of de 

bijstand van één advocaat volstaat (en waar deze zich dan bij voorkeur dient te bevinden), of 

indien de bijstand van twee advocaten, één bij zijn cliënt en één bij de rechter, noodzakelijk 

is. Men kan deze beslissing eventueel ook aan de betrokkene zelf overlaten. 

337. De aangehaalde nadelen wegen naar mijn mening niet op tegen de voordelen die 

videoconferenties in strafzaken zouden opleveren. Ze dienen wel in het achterhoofd te worden 

gehouden en in de mate van het mogelijke te worden verholpen indien men videoconferenties 

voor verdachten en beklaagden wettelijk zou invoeren. 
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Hoofdstuk 8  

Vergelijking met de situatie in Nederland 

8.1 Videoconferentie in het vreemdelingenrecht 

338. In februari 1999 is men in Nederland van start gegaan met een experiment omtrent het 

gebruik van videoconferentie in vreemdelingenbewaringzaken. Een belangrijke vraag was of 

het horen van personen per videoconferentie een wijze van verhoren is die een voldoende 

kwalitatief alternatief vormt voor een face-to-faceverhoor. Het antwoord daarop was 

bevestigend; de deelnemers aan het experiment waren overwegend positief. Dit experiment 

leidde tot invoering van art. 97 in de Vreemdelingenwet,
611

waarin bepaald werd dat bij 

algemene maatregel van bestuur, nadere regels kunnen worden gesteld ten aanzien van de 

wijze van horen van de vreemdeling.
612

  

339. In november 2001 werd een tweede experiment gelanceerd. Daarbij werd een 

rechtstreekse geluids- en beeldverbinding ingesteld tussen de vreemdelingenkamer van de 

rechtbank Den Bosch en de gevangenis van Tilburg. Dit experiment had als doel te 

onderzoeken hoe de procespartijen dergelijke videoconferenties beleefden, welke 

aanpassingen in de organisatie nodig zouden zijn om deze telecommunicatietechnieken toe te 

kunnen passen en het financiële kostenplaatje in kaart te brengen. De voornaamste conclusie 

die uit het onderzoek kon worden getrokken, was dat videoconferentie de rechtsgang niet 

aantast.
613

  

Vanwege de positieve resultaten uit de onderzoeken besloot de Nederlandse wetgever om het 

gebruik van videoconferenties voor vreemdelingen wettelijk te verankeren in een Besluit 

Videoconferentie.  

340. Tussen 2009 en 2011 werden de detentiecentra voor vreemdelingen uitgerust met 

apparatuur voor videoconferentie in vreemdelingenbewaringszaken.
614

 Op die manier kunnen 

de betrokkenen via videoconferentie worden gehoord bij de beslissing over de verlenging van 
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hun detentie.
615

 Concreet voert het Besluit Videoconferentie de mogelijkheid in om 

vreemdelingen in een beroepsprocedure tegen een vrijheidsontnemende maatregel op afstand 

te verhoren. De beslissing omtrent het gebruik van videoconferentie ligt bij de rechtbank.
616

  

341. “Telehoren”, het Nederlandse synoniem voor het verhoor via videoconferentie, maakt 

het dus mogelijk om gedetineerde vreemdelingen op afstand te verhoren. De 

procesdeelnemers bevinden zich in de telehoorruimte van het huis van bewaring, met 

uitzondering van de secretaris en de rechter die in het gerechtsgebouw aanwezig zijn. Indien 

de aanwezigheid van een tolk vereist is, moet deze altijd bij de vreemdeling plaatsnemen. De 

advocaat heeft de keuze omtrent de plaats van waaruit hij zijn cliënt wil bijstaan (de rechtbank 

of het detentiecentrum) indien dit op de schriftelijke uitnodiging voor de zitting zo aangeduid 

is.
617

 

342. Het besluit somt ook enkele technische voorwaarden op die vervuld moeten zijn bij het 

verhoor via videoconferentie. Het systeem moet zodanig worden ingericht dat de personen 

een natuurgetrouwe weergave krijgen van de andere ruimte, er kan worden overlegd zonder 

dat derden dit kunnen horen, stukken kunnen worden uitgewisseld en het systeem beveiligd is 

tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
618

 

8.2 Videoconferentie in het algemeen strafrecht 

343. Het gebruik van videoconferentie tijdens de strafprocedure wordt wettelijk geregeld in 

de artikelen 131a N.Sv. en 78a N.Sr. Deze artikelen werden ingevoerd bij wet van 16 juli 

2005 tot wijziging van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering in 

verband met het gebruik van videoconferentie.
619

  

Art. 131a N.Sv. luidt als volgt: 

1. Waar in dit wetboek de bevoegdheid wordt gegeven tot het horen, verhoren of ondervragen van 

personen, wordt daaronder, met uitzondering van bij algemene maatregel van bestuur te bepalen 

gevallen, mede begrepen horen, verhoren of ondervragen per videoconferentie, waarbij een 

directe beeld- en geluidsverbinding totstandkomt tussen de betrokken personen.  

                                                 
615
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2. De voorzitter van het college, de rechter, de rechter-commissaris of ambtenaar die met de leiding 

over het horen is belast, beslist of van videoconferentie gebruik gemaakt wordt, waarbij het 

belang van het onderzoek in aanmerking wordt genomen. Alvorens te beslissen wordt de te horen 

persoon of diens raadsman en in voorkomende gevallen de officier van justitie, in de gelegenheid 

gesteld hun mening kenbaar te maken over de toepassing van videoconferentie. Bij algemene 

maatregel van bestuur kunnen hierover nadere regels worden gesteld.  

3. Tegen de beslissing om van videoconferentie gebruik te maken staat geen afzonderlijk 

rechtsmiddel open.  

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent:  

a. de eisen waaraan de techniek van videoconferentie dient te voldoen, onder meer met het 

oog op de onschendbaarheid van vastgelegde waarnemingen;  

b. de controle op de naleving van de eisen, bedoeld onder a.  

344. Het Koninklijk Besluit van 27 november 2006 voegt een nadere regeling toe aan de 

wet.
620

 Dit KB hecht een extra hoofdstuk aan het Besluit videoconferentie, waardoor het 

besluit ook toepasbaar wordt in het strafrecht en zich dus niet meer tot het vreemdelingenrecht 

beperkt.
621

 

345. Bij het invoeren van de mogelijkheid om personen via videoconferentie te verhoren en te 

laten verschijnen, had de wetgever voornamelijk voor ogen om de mobiliteitsproblemen van 

verdachten en de ermee gepaard gaande kosten te verminderen, besparingen te verwezenlijken 

op rogatoire commissies en de wachttijden voor de terechtzitting in te korten.
622

 

346. De artikelen 131a N.Sv. en 78a N.Sr. stellen dat waar het wetboek van strafvordering, 

respectievelijk het strafwetboek, spreekt over het horen, verhoren of ondervragen van 

personen, eveneens het horen, verhoren of ondervragen via videoconferentie moet worden 

begrepen.
623

  

347. De voorzitter van het college, de rechter, de rechter-commissaris of ambtenaar die de 

leiding heeft over het verhoor, beslist over de aanwending van videoconferentie. Bij deze 

beslissing wordt rekening gehouden met het belang van het onderzoek. De mening van de te 

horen persoon, diens advocaat en desgevallend deze van de officier van justitie over het 
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gebruik van videoconferentie wordt vooraf gevraagd.
624 

Van het verhoor wordt een proces-

verbaal opgemaakt, zoals dat gebeurt bij een gewoon verhoor.
625

 

348. Net als in België kan videoconferentie zowel tijdens het vooronderzoek als bij het 

onderzoek ter terechtzitting worden aangewend.
626

 Dit audiovisueel verhoormiddel kan in 

principe worden toegepast in elke situatie waarin iemand tijdens de strafprocedure wordt 

gehoord. Oorspronkelijk was de toepassing van telecommunicatiemiddel in hoofdzaak 

bedoeld als alternatief voor standaardzittingen, zoals de verlenging van de voorlopige 

hechtenis, maar de huidige toepassingen zijn veel uitgebreider.
627

 

349. De Nederlandse wetgeving voorziet niet alleen in het gebruik van videoconferentie om 

getuigen en deskundigen te verhoren, maar maakt het bovendien mogelijk om verdachten, 

beklaagden en veroordeelden op afstand te verhoren.
628

 In Nederland wordt voor het verhoor 

van verdachten voor strafrechtsinstanties op algemene wijze gebruik gemaakt van 

videoconferenties.
629

 Bij de terechtzitting kan de verdachte
630

 op die manier vanop een andere 

plaats voor de rechter ‘verschijnen’ en dus van op afstand kunnen worden veroordeeld.
631

 

350. Ratione personae is de Nederlandse wetgeving op het vlak van het verhoor via 

videoconferentie dus veel uitgebreider dan de Belgische wetgeving. Het grootste verschil is de 

mogelijkheid om verdachten en beklaagden die zich in Nederland bevinden middels 

videoconferentie te verhoren en te laten verschijnen. In Nederland wordt bovendien niet 

wettelijk vereist dat getuigen bedreigd zijn en een beschermingsmaatregel genieten, noch dat 

zij in het buitenland verblijven. Ook hoeven deskundigen zich volgens de letter van de wet 

niet in het buitenland te bevinden, maar in de praktijk zal dit logischerwijze meestal wel het 
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geval zijn.
632

 Verder staan videoconferenties eveneens open voor andere personen, zoals 

ouders van minderjarigen in jeugdzaken.
633

 

351. Men kan een persoon door middel van videoconferentie verhoren om hieruit bewijzen te 

verkrijgen, maar verder is het ook mogelijk dat men een verdachte onder deze 

omstandigheden verhoort wanneer beslissingen worden getroffen over diens 

vrijheidsbeneming (inverzekeringstelling
634

, voorgeleiding inbewaringstelling en bij een 

beslissing van de raadkamer over de verlening van de gevangenhouding).
635

 

352. Zoals dat in België het geval is, worden videoconferenties in Nederland aangewend in 

het kader van rogatoire commissies, onder meer voor het op afstand verhoren van getuigen in 

het buitenland.
636

 

353. Een verschilpunt met de regeling in België is dat het verhoor via videoconferentie niet 

audiovisueel wordt opgenomen.
637

 Ook is, conform de EU-rechtshulpovereenkomst van 2000, 

de instemming van de te horen persoon in beginsel niet vereist om de videoconferentie te 

laten doorgaan. Een dergelijke voorafgaande instemming werd wel door de Nederlandse Raad 

van State en de Nederlandse Orde van Advocaten voorgesteld, maar werd uiteindelijk niet in 

de regeling opgenomen. Een compromis kan worden gevonden in de mogelijkheid voor de 

betrokken partijen om hun mening over en bezwaren tegen de videoconferentie vooraf 

kenbaar te maken.
638

 

354. In bepaalde gevallen wordt het gebruik van videoconferentie uitgesloten. Deze gevallen 

worden opgesomd in het Besluit van 27 november 2006, houdende wijziging van het besluit 

videoconferentie. In dit besluit wordt een onderscheid gemaakt tussen de gevallen waarin het 

gebruik van videoconferentie in se onmogelijk is en de gevallen waarin videoconferentie 

slechts kan worden aangewend met instemming van de verdachte of diens raadsman.   
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355. In eerste instantie kan videoconferentie niet worden ingezet wanneer de verdachten of 

veroordeelden minderjarig zijn of wanneer het verdachten betreft met een gebrekkige 

geestelijke ontwikkeling.
639

 Een tweede uitzondering werd voorzien voor de berechting van 

verdachten van een zedenmisdrijf, moord of doodslag.
640

 Verder wordt de persoonlijke 

aanwezigheid van de verdachte vereist wanneer het slachtoffer gebruik wenst te maken van 

zijn of haar spreekrecht.
641

 Deze laatste uitzondering werd ingesteld om de verdachte te 

kunnen confronteren met hetgeen het slachtoffer wil aandragen.
642

 De toepassing van 

videoconferentie wordt ten slotte ook logischerwijze uitgesloten wanneer de te horen persoon 

een ernstige visuele of auditieve handicap heeft.
643

  

356. In twee gevallen is de instemming vereist van de verdachte of diens raadsman alvorens 

men kan overgaan tot het gebruik van videoconferentie. Het betreft de voorleiding voor de 

rechter-commissaris in verband met inbewaringstelling van de verdachte en wanneer de 

berechting van de verdachte gebeurt door de meervoudige kamer van de rechtbank of het 

hof.
644

  

Videoconferentie wordt echter toch toegepast indien de rechtbank dit nodig acht in het 

bijzondere belang van de veiligheid van de zitting.
645

 

357. Tegen de beslissing over het inzetten van videoconferentie, staat geen afzonderlijk 

rechtsmiddel open.
646

 

358. Het Koninklijk Besluit bepaalt verder op welke wijze de partijen vooraf hun mening 

over het gebruik van videoconferentie kenbaar kunnen maken.
647

 Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen het geval waarin de te horen persoon schriftelijk opgeroepen is geweest en het 

geval waarin dit niet gebeurd is. Bij een schriftelijke oproep moet worden vermeld binnen 

welke termijn men een weigering kan uiten tegen het gebruik van videoconferentie. Dit moet 

schriftelijk gebeuren en moet de redenen bevatten voor de weigering.
648

 Wanneer het om een 
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verdachte gaat, kan die mededeling ook door diens raadsman worden ingediend.
649

 Na de 

mededeling wordt zo spoedig mogelijk over de toepassing van de videoconferentie beslist.
650

 

Wanneer de te horen persoon niet schriftelijk werd opgeroepen, wat vaak het geval zal zijn 

tijdens het vooronderzoek, moet hij of zij uiterlijk voor de aanvang van het verhoor kenbaar 

maken dat hij zich niet met het gebruik van de videoconferentie kan verenigen.
651

 

359. Bij het verhoor op afstand van een verdachte is deze aanwezig in de telehoorruimte van 

het huis van bewaring.
652

 Wanneer desgevallend een tolk wordt ingeschakeld, bevindt deze 

zich bij de te horen persoon. De advocaat van de betrokkene heeft de keuze om bij zijn cliënt, 

dan wel op de rechtbank plaats te nemen. Indien de advocaat op afstand met zijn cliënt wil 

overleggen, is telefonisch overleg mogelijk zonder dat dit voor anderen hoorbaar is, via een 

aparte ruimte.
653

 

360. In de meeste rechtbanken en gevangenissen in Nederland werd reeds videoconferentie-

apparatuur geïnstalleerd. Tegen volgend jaar zullen alle detentiecentra voor vreemdelingen en 

de meeste gevangenissen uitgerust worden met videoconferentiemateriaal.
654

 Enkele 

pilootprojecten werden gelanceerd. Getuigen en deskundigen, die zich in het buitenland 

bevinden, worden door de rechtbank van Den Haag via videoconferentie gehoord. Bovendien 

werd ook een videoverbinding ingesteld tussen de rechtbank van Haarlem en het 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Deze projecten 

kregen alvast een positieve evaluatie.
655

 

Het Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie 

van Justitie heeft vastgesteld dat de invoering van de mogelijkheid tot “telehoren” merkbare 

besparingen oplevert.
656

 

Hoewel het toepassingsgebied van videoconferentie in het strafrecht heel breed is, wordt van 

dit telecommunicatiemiddel nog maar sporadisch gebruik gemaakt in strafprocedures.
657
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8.3 Conclusie 

361. In Nederland wordt videoconferentie in hoofdzaak aangewend om enerzijds getuigen en 

experts vanuit het buitenland te verhoren en anderzijds verdachten vanuit hun penitentiaire 

instelling in Nederland te verhoren. Verder zet men dit audiovisueel medium ook in om 

vreemdelingen vanuit hun detentiecentrum te verhoren. 

362. Het toepassingsgebied ratione personae van de Belgische wet van 2 augustus 2002, vindt 

men integraal terug in de Nederlandse wetgeving aangaande de aanwending van 

videoconferentie in strafzaken. Ook daar kunnen getuigen, deskundigen en verdachten 

(althans in het vooronderzoek) vanuit het buitenland via videoconferentie worden gehoord. 

De Nederlandse regelgeving is echter veel uitgebreider en behelst ook de grootste lacune in 

ons Belgisch recht, namelijk het videoverhoor van verdachten en beklaagden. Zowel in het 

vooronderzoek als bij de behandeling van de zaak ter terechtzitting, kunnen zij via 

videoconferentie gehoord worden. Er wordt niet vereist dat deze zich in het buitenland 

bevinden, zodat videoconferentie in het kader van de voorlopige hechtenis mogelijk is. 

Waarvoor men in België al ruim tien jaar wetsvoorstellen indient, is in Nederland dus al acht 

jaar mogelijk. 

363. De opvallendste verschilpunten met de regeling in België zijn dat het verhoor via 

videoconferentie niet audiovisueel wordt opgenomen en dat de instemming van de betrokken 

persoon in de meeste gevallen (met uitzondering van de gevallen expliciet voorzien door het 

Gewijzigd Besluit Videoconferentie)  niet vereist wordt. Ook zijn videoconferenties in het 

kader van de voorlopige hechtenis in vreemdelingenzaken bij ons onbekend. Een van de  

meest opmerkelijke tegenstellingen met het Belgisch recht, is het niet vereist zijn dat de 

betrokken persoon instemt met het verhoor of de verschijning per videoconferentie. In België 

wordt deze toestemming als fundamenteel beschouwd, maar in Nederland volstaat het dat de 

te horen persoon vooraf de gelegenheid krijgt zijn mening daaromtrent kenbaar te maken.  
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Hoofdstuk 9  

Kritische bedenkingen 

9.1 Videoconferentie voor verdachten en beklaagden 

364. Diverse auteurs en rechtsgeleerden tonen zich voorstander van een uitbreiding van het 

toepassingsgebied van videoconferenties in België. 

365. DE SMET stelt voor om het personeel toepassingsgebied uit te breiden naar verdachten,  

beklaagden, beschuldigden en veroordeelden die zich in België bevinden, een mogelijkheid 

die door de wet van 2 augustus 2002 niet wordt voorzien.  

Hij beveelt aan om, naar het voorbeeld van buitenlandse wetgeving, de videoconferentie 

wettelijk te regelen voor alle fasen van de strafprocedure en een systeem te ontwikkelen 

waarin de betrokken persoon het inzetten van videoconferentie niet kan tegenwerken. Dit zijn 

naar zijn mening de zwakke punten in het voorstel van senator Defraigne
658

. Om zijn 

standpunt te staven, verwijst hij naar art. 146bis van het Italiaanse wetboek van strafvordering 

(ook gekend van de arresten van het EHRM Marcello Viola t/ Italië en Zagaria t/Italië), die 

videoconferenties beperkt tot zware misdadigers en feiten van georganiseerde misdaad. De 

verdachten moeten hiermee niet instemmen, behalve wanneer het om minder ernstige feiten 

gaat. Een aantal waarborgen werden voorzien om de rechten van verdediging te eerbieden, 

zoals een telefonische verbinding met de raadsman etc.
659

 

366. OOK DE WIT is van mening dat een uitbreiding van videoconferenties in strafzaken een 

belangrijke vooruitgang zou betekenen voor justitie. Volgens hem zouden videoconferenties 

ongetwijfeld hun nut bewijzen bij het verhoren van gedetineerden vanuit de gevangenis, voor 

de onderzoeksgerechten en in bepaalde strafzaken. Deze innovatie zou het aantal 

verplaatsingen van gevangenen reduceren en zou eveneens besparingen opleveren op 

begeleiding door politieagenten en veiligheidskorpsen. Ook voor arrondissementele 

overlegvergaderingen en internationale rogatoire commissies, zouden videoconferenties een 
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nuttig instrument kunnen vormen. Dit laatste aspect wordt vandaag al gerealiseerd door het 

federaal parket (zie punt 4 over videoconferenties bij het federaal parket).
660

 

367. Een belangrijk argument dat voor de invoering van videoconferentie in strafzaken pleit, 

is de geografische afstand tussen penitentiaire instellingen en gerechtsgebouwen. In België 

zijn geografische gebieden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk of de Verenigde Staten, 

echter quasi onbestaand. Twee personen zullen in België in het slechtste geval maar op drie 

uren rijden van elkaar verwijderd zijn.
661

   

368. Ook mag de rechtspraak van het EHRM niet uit het oog worden verloren. Het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens beschouwt kostenbesparingen niet als een legitiem doel dat 

de aanwending van videoconferentie rechtvaardigt. De Belgische wetgever zal zich dus niet 

louter op basis van dit criterium mogen verantwoorden. Andere argumenten, die het Hof wel 

als legitiem doel aanvaardt, zullen vereist zijn.
662

 Men kan hierbij onder meer denken aan de 

bescherming van de publieke orde, de preventie van criminaliteit, de bescherming van het 

recht op leven, de veiligheid van de getuigen en de slachtoffers en het respect voor de vereiste 

van redelijke termijn.
663

 

9.2 Videoconferentie voor getuigen en slachtoffers 

369. In België kunnen getuigen enkel door middel van videoconferentie worden gehoord 

wanneer de Getuigenbeschermingscommissie hen een beschermingsmaatregel heeft 

toegekend of wanneer zij in het buitenland verblijven. Personen die getuige zijn geweest van 

een strafbaar feit kunnen daar in bepaalde gevallen psychologisch letsel aan overhouden 

(bijvoorbeeld een trauma). Het komt meermaals voor dat dergelijke getraumatiseerde 

personen daarvoor behandeld worden in een psychiatrische instelling.
664

 Volgens de huidige 

Belgische wetgeving is het niet mogelijk om deze getuigen vanuit de psychiatrische kliniek 

op afstand te verhoren en/of te laten getuigen. Mijns inziens zou deze mogelijkheid in 

bepaalde gevallen toch een interessant alternatief kunnen vormen voor de persoonlijke 
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verschijning van de getraumatiseerde getuige op de zitting, maar alvorens daarover uitsluitsel 

te geven, zou onderzoek moeten worden verricht naar de voor- en nadelen ervan. 

370. Het programma van Stockholm van 2009 heeft het bevorderen van videoconferenties op 

de Europese agenda geplaatst. Daarbij wordt gewezen op de overbodige reizen en de stress 

van de aanwezigheid op het proces dat slachtoffers kan worden bespaard.
665

 Nochtans wordt 

noch in België, noch in Nederland expliciet de mogelijkheid voorzien om slachtoffers door 

middel van videoconferenties te (ver)horen. Evenmin spreekt de EU-rechtshulpovereenkomst 

van 2000 over een dergelijke mogelijkheid. In België regelt de wetgeving enkel het 

videoverhoor van minderjarige slachtoffers. De Nederlandse wetgeving maakt gewag van 

videoconferenties voor getuige, deskundigen, verdachten, veroordeelden of andere personen, 

zoals ouders in jeugdzaken, maar breidt het toepassingsgebied niet uitdrukkelijk uit tot 

slachtoffers.
666

 Wanneer op de zitting het slachtoffer de confrontatie met de beklaagde wil 

vermijden, kan dat in Nederland wel worden opgelost door deze laatste via videoconferentie 

te laten verschijnen, een mogelijkheid die in België vooralsnog uitgesloten is. 

371. Heeft de wetgever de bedoeling gehad om slachtoffers van deze mogelijkheid uit te 

sluiten? Wellicht niet. Het feit dat de wet het verhoor op afstand van slachtoffers niet 

expressis verbis aankaart, sluit vermoedelijk niet uit dat zij via videoconferentie zouden 

kunnen verhoord worden of verschijnen. In België en Nederland kunnen slachtoffers van 

misdrijven de hoedanigheid van  getuige verwerven.
667

 Het komt frequent voor, onder meer 

voor het hof van assisen, dat slachtoffers (of desgevallend hun nabestaanden) worden 

opgeroepen om als getuige te verschijnen.
668

 Een uitzondering wordt in België wel gemaakt 

ten aanzien van slachtoffers die zich tevens burgerlijke partij in het proces hebben gesteld; zij 

kunnen dan niet meer als getuige optreden.
669

 Het Hof van Cassatie heeft namelijk geoordeeld 

dat men geen getuige kan zijn in diens eigen zaak.
670

 De beide hoedanigheden werden 

onverenigbaar bevonden.
671
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De voorwaarde dat deze slachtoffers ofwel als bedreigde getuigen moeten worden 

beschouwd, ofwel in het buitenland dienen te verblijven, blijft uiteraard gelden. Aan 

slachtoffers van misdrijven die als getuige optreden, kunnen de wettelijk voorziene 

beschermingsmaatregelen worden toegekend.
672

 Wanneer zij dergelijke 

beschermingsmaatregelen genieten, zou het voor hen mogelijk moeten zijn om via 

videoconferentie hun getuigenis af te leggen. 
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Besluit 

372. In België blijven de huidige toepassingen van videoconferentie in het strafrecht 

bijzonder beperkt. De wet van 2 augustus 2002 voorziet het verhoor door middel van dit 

audiovisueel medium alleen voor bedreigde getuigen en verdachten, getuigen en deskundigen 

die in het buitenland verblijven. Bovendien moet een face-to-faceverhoor voor deze personen 

onmogelijk of niet wenselijk zijn. 

Verdachten in België (onder wie voorlopig gehechten) en beklaagden in het algemeen, vallen 

volledig buiten het toepassingsgebied van de wet van 2 augustus 2002. Het uitbreiden van de 

toepassingen van videoconferentie in strafzaken zou nochtans talrijke voordelen opleveren: 

besparingen op transport en op veiligheidspersoneel, het vermijden van mobiliteitsproblemen, 

het reduceren van het risico op ontsnappingen, minder tijdsverlies etc. Een autoriteit op dat 

gebied is voormalig procureur des Konings Bart de Smet, die zich in zijn bijdragen en zijn 

voorstel van wetsontwerp voorstander toont van videoconferenties voor verdachten, 

beklaagden en beschuldigden. 

373. Een minderjarige van wie het verhoor het voorwerp is geweest van een audiovisuele 

opname, zal in beginsel niet meer in persoon voor de vonnisrechter verschijnen. De 

processen-verbaal van het verhoor en de cassettes met de opname vervangen de persoonlijke 

verschijning van de minderjarige ter zitting. Wanneer de feitenrechter evenwel meent dat de 

verschijning van de minderjarige noodzakelijk is, zal de jongere door middel van 

videoconferentie verschijnen, behalve wanneer hij of zij persoonlijk wenst te verschijnen. 

Deze regeling beperkt zich tot minderjarige slachtoffers en getuigen. Voor minderjarige 

daders zijn videoconferenties tot op heden niet mogelijk. Gezien de opvoedende rol van de 

jeugdrechter en de aanzienlijke meerwaarde van een persoonlijk gesprek met de rechter voor 

jonge daders, valt het gebruik van videoconferentie ten aanzien van deze jongeren naar mijn 

mening ook af te raden.  

374. In burgerlijke zaken is het proefproject tussen de Limburgse balies en het hof van beroep 

van Antwerpen alvast een groot succes gebleken. Burgerlijke geschillen, handelsgeschillen, 

fiscale geschillen en familierechtelijke geschillen komen in aanmerking om in hoger beroep 

beslecht te worden via videoconferentie. Ongeveer 30% van de hogere beroepen worden aan 
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de hand van dit audiovisueel medium gepleit. Het project sleepte in 2010 overigens de Prijs 

voor de Innovatie in de wacht. 

375. Bovendien voorziet meer en meer Europeesrechtelijke regelgeving het gebruik van dit 

telecommunicatiemiddel, voornamelijk met het oog op samenwerking en wederzijdse 

rechtshulp/wederzijdse erkenning in strafzaken. Als voornaamste voorbeeld hiervan kan 

gedacht worden aan de EU-rechtshulpovereenkomst van 2000. Deze Overeenkomst voorzag 

als eerste Europeesrechtelijke norm de mogelijkheid om getuigen en deskundigen vanuit een 

andere lidstaat door middel van videoconferentie te verhoren. De lidstaten kregen individueel 

de optie om het toepassingsgebied te verruimen naar beklaagden. België noch Nederland heeft 

hiervan echter gebruik gemaakt. 

376. Op het niveau van de Europese Unie staat het frequenter toepassen van videoconferentie 

in strafzaken hoog op de agenda. Dit onderwerp vormde één van de belangrijkste punten van 

het Meerjarenactieplan voor de Europese e-justitie 2009-2013. Dat plan beoogde de 

verbetering van de nationale en Europese procedures door gebruik te maken van de 

mogelijkheden die geboden worden door de moderne technologie 

In het kader van deze Europese e-justitie werd op het federaal parket in april vorig jaar 

videoconferentie-apparatuur geïnstalleerd. Het materiaal werd bijna integraal door de 

Europese Unie gesubsidieerd. Videoconferentie wil men op het federaal parket vooral 

aanwenden als alternatief voor de dure en tijdrovende rogatoire commissies naar het 

buitenland. Het materiaal staat eveneens ter beschikking van de lokale parketten en 

onderzoeksrechters wanneer dit dienstbaar is voor hun onderzoek. 

377. Er kan niet worden ontkend dat ook enkele nadelen en potentiële risico’s, zoals 

uiteengezet in hoofdstuk zeven, gepaard gaan met het gebruik van dit audiovisueel medium. 

Desalniettemin wegen de aangehaalde moeilijkheden naar mijn mening niet op tegen de 

voordelen die videoconferenties in strafzaken zouden bieden. Zij dienen wel in het 

achterhoofd te worden gehouden en in de mate van het mogelijke te worden verholpen.  

Aangezien onderzoek heeft uitgewezen dat vooral juryleden nefaster oordelen bij 

videoconferentie dan bij persoonlijke verschijning, is het mijns inziens verkieslijk om in 

assisenzaken het principe van de persoonlijke verschijning van de beschuldigde te behouden.  

378. Wanneer men onze Belgische regeling uiteindelijk vergelijkt met wat de Nederlandse 

wetgever op het vlak van videoconferentie in strafzaken heeft gerealiseerd, kan onze 
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wetgeving ronduit gebrekkig genoemd worden. In Nederland wordt videoconferentie in 

hoofdzaak aangewend om enerzijds getuigen en experts vanuit het buitenland te verhoren en 

anderzijds verdachten vanuit hun penitentiaire instelling in Nederland te verhoren. Verder zet 

men dit audiovisueel medium ook in om vreemdelingen vanuit hun detentiecentrum te 

verhoren. Verdachten en beklaagden verschijnen er al sinds 2007 via videoconferentie voor de 

rechter, met positieve resultaten. 

379. In de fase van de voorlopige hechtenis is er voor de wetgever alvast ruimte om de 

verschijning van verdachten door middel van videoconferentie wettelijk te verankeren. De 

waarborg voor verdachten om zich persoonlijk of via een raadsman te verdedigen, dat 

gewaarborgd wordt door art. 6 §3, c EVRM, geldt namelijk alleen bij het bepalen van de 

gegrondheid van de strafvordering. Dit is niet het geval wanneer geoordeeld moet worden 

over de voorlopige hechtenis.  

380. Beklaagden kunnen zich in België sinds 2003 door een advocaat laten 

vertegenwoordigen in correctionele zaken en hoeven dus niet meer persoonlijk voor de 

rechter te verschijnen. Wanneer het voor een beklaagde niet mogelijk is om te verschijnen en 

hij zich niet door een advocaat wil laten vertegenwoordigen, kan geen tegensprekelijk debat 

plaatsvinden. De vonnisrechter moet het proces dan bij verstek afhandelen, waarna verzet 

door de beklaagde kan worden aangetekend. Dit tijdsverlies voor rechters, getuigen en 

partijen zou kunnen worden omzeild door de beklaagde via videoconferentie aan de debatten 

te laten deelnemen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beschouwt het gebruik 

van videoconferentie ten aanzien van beklaagden alvast verenigbaar met de artikelen 5 en 6 

EVRM, mits de betrokkene het proces kan volgen en beïnvloeden, de videoconferentie een 

wettig doel nastreeft en de te horen persoon vertrouwelijk kan overleggen met zijn raadsman.  

381. Is er in België dan geen animo om ook mee te stappen in de technologische 

vooruitgang? Zeker en vast. In 2003 werd een proefproject opgestart waarbij verdachten, mits 

zijn daartoe instemden, via videoconferentie voor de onderzoeksgerechten konden 

verschijnen. De kamer van inbeschuldigingstelling van Bergen achtte deze techniek echter 

onwettig, daar de Voorlopige Hechteniswet alleen de persoonlijke verschijning en de 

verschijning via vertegenwoordiging voorziet. Al ruim elf jaar worden wetsvoorstellen 

ingediend om deze lacune in onze wetgeving op te vangen. Deze wetsvoorstellen voorzien de 

nodige aanpassingen aan het wetboek van strafvordering en aan de Voorlopige Hechteniswet. 

Zoals dat echter niet ongewoon is voor onze Belgische wetgevingsprocedure, hebben deze 
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voorstellen voorlopig nergens toe geleid. Het wordt hoog tijd dat het Parlement hier eens werk 

van maakt. 
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Bijlage 

Interview met federaal magistraat Cédric Visart de Bocarmé  

Visart : Je ne sais pas exactement les éléments que l’on peut vous donner. Il faut savoir que ceci est 

un projet Européen. Donc c’est l’union européenne qui, dans le cadre de sa politique de pouvoir 

multiplier les contacts internationaux et de faciliter les contacts internationaux, veut promouvoir 

l’utilisation de la vidéoconférence, notamment dans la justice. C’est pour ça que c’est au parquet 

fédéral que ça s’est fait, simplement parce que nous sommes chargés des relations internationales.  

Ici, il y a quatre magistrats qui s’occupent des relations internationales. C’est nous qui intervenons, on 

fait des conventions bilatérales avec certains pays, on a des contacts avec Eurojust. Eurojust est 

installé à Den Haag, il y a des magistrats du ministère public de chacuns des pays qui siègent là et qui 

font la coordination quand on a des problèmes entre trois ou quatre pays. C’est là que ça se discute 

pour savoir qui fait l’enquête, comment etcetera. Nous sommes un peu la pointe de tout le ministère 

public en ce qui concerne les relations internationales et nous sommes le point de contact auquel on 

demande que les pays s’adressent et ensuite nous diffusons et répartissons. C’est surtout cet élément 

international-là qui fait que l’Union Européenne a voulu développer un projet.  

Et alors il y avait des possibilités, je crois qu’il y a six ou sept pays qui ont répondu, et nous avons dit 

que cela nous intéressait et au ministère que c’était une opportunité de pouvoir disposer d’un appareil 

et des subsides, car cela coûte 90 000  euros. Nous qui avons beaucoup de magistrats qui vont tout le 

temps à l’étranger, on s’est dit que ce serait utile et qu’on pourrait gagner du temps si on pouvait 

disposer de cet outil-là. Donc ça c’est le point de départ si vous voulez, quand on a fait ça le ministère 

a dit que c’était une bonne idée et donc ils ont embraillé là-dedans et ont fait un marché public et c’est 

la firme Polycom qui a installé cet appareillage. Mais, maintenant on en est à faire des phases de test, 

au niveau réunion.  

On a d’ailleurs des demandes aussi de l’étranger. L’autre jour c’était la Norvège qui nous demandait 

de faire entendre ici à Bruxelles un témoin dans le cadre d’un dossier Procès Rwanda, un témoin qui 

était ici à Bruxelles. On ne l’a pas fait ici car nous n’avions pas encore le matériel, on l’a fait à la 

police fédérale. Mais donc il s’agissait d’entendre un témoin en direct pendant l’audience. Il y avait 

une caméra à l’audience. On a encore une demande des Pays-Bas pour faire une audition de quelqu’un 

ici. Donc on l’utilise dans la procédure, pour les réunions. Je vais vous donner un projet de circulaire 

dans lequel j’explique un peu les rétroactes. Ça se passe donc dans le cadre du projet e-Justice. C’est 

donc un projet qui entre dans l’e-Justice Européenne. 
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J’énonce une série de législation que nous devons appliquer et dans lesquelles le matériel sera très 

utile, en commençant par exemple par la piraterie maritime. Il y a une opération Européenne qui 

s’appelle Atalanta qui prévoit la patrouille d’un bateau militaire Belge au large de l’Afrique.  Il y a 

déjà eu deux campagnes. Le bateau part de Zée-Bruges le long des côtes Somaliennes et intercepte des 

pirates. La fois passée ils ont arrêté des gens qui ont été jugés ici, mais le problème est: comment les 

placer sous mandat d’arrêt? L’idée qu’on a, c’est d’utiliser ce matériel-là. On a une liaison avec le 

bateau, donc s’ ils font des prisonniers et on demande qu’ils soient maintenus sur le bateau, on fait 

venir ici un juge d’instruction qui peut décerner un mandat d’arrêt à l’aide de la vidéoconférence.  

Deuxième cas d’exemple: les militaires en mission à l’étranger. Nous avons ici des magistrats qui vont 

régulièrement faire des missions là où il y a des militaires Belges à l’étranger. Ils partent en 

Afghanistan, au Liban pour faire des missions de prévention mais aussi s’occuper de traiter les procès-

verbaux pour les militaires qui font des bêtises dans ces pays-là (qui boivent, qui violent etc.) Ça peut 

être très utile pour placer ces militaires sous mandat d’arrêt avec ce système-là, puisqu’ on doit 

travailler à distance pour ces gens qui sont à l’étranger.  

Droit international humanitaire, on a eu l’exemple du Rwanda. Maintenant on envoi encore des 

magistrats, mais cela peut aussi être un cas d’application. 

La coopération internationale, donc les conférences, les échanges d’information, les réunions, 

notamment avec Eurojust avec qui on a des contacts pratiquement journaliers. 

Répression du terrorisme, de la criminalité grave et organisée transfrontalière, contacts fréquents aussi 

avec l’étranger. Les auditions en direct d’un témoin, ce que je vous ai expliqué tout à l’heure. Le 

témoin est ici et l’audience se passe à l’étranger. Aussi l’audition de l’inculpé est possible, ce n’est pas 

limité au témoin. Du détenu, d’une personne soupçonnée, d’un expert. Les autorités étrangères 

peuvent aussi nous demander des confrontations. 

Ça c’est essentiellement les domaines dans lesquels nous envisageons l’utilisation de la 

vidéoconférence. Mais on ne va pas se limiter à ça. L’idée c’est qu’on utilise autant que possible ce 

matériel et on va donc proposer aux autres autorités d’utiliser l’appareillage. J’ai commencé à écrire 

un texte ici qui vise essentiellement à inviter d’autres parquets à utiliser la vidéoconférence au parquet 

fédéral et je donne une série de cas qui peuvent éventuellement les encourager à faire cette demande. 

En ce qui concerne le cadre juridique, j’ai essayé de reprendre la législation Européenne qui parlait de 

l’utilisation de la vidéoconférence. Il y a la Convention d’entraide judiciaire, une directive de 2004 sur 

l’indemnisation des victimes, dans tous ces textes on parle de cela. 

Législation Belge dans laquelle on parle de la vidéoconférence, la loi de 2002. On a évidemment tout 

ces problèmes des frais, qui sont une des questions. On utilise la technique de l’ISDN, donc on doit 
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louer des lignes. Ensuite, il y a encore des dispositions pratiques; comment est-ce qu’on utilise le 

matériel, comment va-t-on proposer une demande d’utilisation, j’ai d’ailleurs préparé un formulaire 

pour ça et puis alors le maintien des statistiques. L’Union Européenne nous demande de tenir des 

statistiques. Voilà, c’est ce à quoi j’ai pensé jusqu’à présent, mais donc ce n’est pas un travail qui est 

finalisé. Voilà où l’on en est pour le moment. On a déjà fait un test avec les Pays-Bas, dans le cadre de 

l’Euregio, on a un de nos juristes qui travaille là-bas. On a fait avec lui une réunion de travail. Avec 

Eurojust on a encore prévu une réunion le 30 mai. Plutôt que d’aller là-bas, on va faire une réunion. 

Le matériel est assez perfectionné. C’est Polycom, donc une des grosses firmes, il n’y en a pas 

beaucoup, c’est eux qui ont remporté le marché. Voilà, donc ce sont deux écrans, il y a deux caméras 

et un zoom, pour les documents.  

Justine: Donc tout se passe vraiment au même moment, on voit les mêmes images ici que là-bas, 

l’image n’est pas retardée? 

Eric d’Ortona (medewerker op het federaal parket): Oui. 

Visart: Il y a donc l’écran où on se voit et puis l’écran pour les personnes de l’autre côté. Ou alors on 

fait un plan rapproché et un plan éloigné. 

d’Ortona: On peut avoir 4 intervenants, maximum. 

Visart : Donc c’est comme ça qu’on a mis, dans le sens qu’il y a quatre endroits différents, donc on 

peut faire une conférence à quatre, situés dans des endroits différents. Ici, on peut se mettre à autant 

qu’on veut. Et alors il y a une chose qui nous manque, mais ça va arriver, c’est de pouvoir enregistrer. 

Il faut un support informatique qui remplace la cassette mais que les avocats peuvent visionner. 

Justine: Est-ce que cela nécessite la présence d’ingénieurs ou de spécialistes pendant la 

vidéoconférence? 

Dhr. Visart wijst naar Eric d’Ortona: Il faut savoir manipuler ce matériel. Il faudra quelqu’un de 

présent en permanence pour manipuler ce matériel et pour répondre aux problèmes qui pourraient se 

poser. Cela doit être parfois le weekend, avec le décalage horaire, parfois la nuit aussi. Cela va donc 

demander une certaine organisation, mais comme d’habitude on n’a personne, sauf notre propre 

personnel. S’il faudra qu’on commence à travailler la nuit, il faudra qu’on ait plus de personnel. Il 

reste beaucoup d’inconnu sur le plan de l’application. On est plein de bonnes intentions.  

d’Ortona: Si on travaille avec l’adresse IP, c’est gratuit, car c’est par internet. Si on travaille avec 

l’ISDN, donc les lignes téléphoniques, c’est payant et c’est très cher. Donc on a demandé au ministère 

si on peut le faire, mais on n’a toujours pas eu de réponse. Mais verbalement ils ont dit faites-le, donc 
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on va le faire. Mais c’est le demandeur en fait qui doit payer, c’est lui qui doit louer la ligne. Donc on 

va essayer que ce soient les autres qui soient demandeurs, pour faire des économies (lacht). 

Justine : Et qui prends la décision de faire une visioconférence ? Est-ce qu’on peut le proposer, ou est-

ce vraiment limité aux cas nécessaires ?  

Visart : Notre objectif, c’est d’utiliser le matériel, donc on va tenter de répondre favorablement aux 

demandes qui nous sont adressées, pour le moment il y a déjà des demandes. On risque d’en avoir 

beaucoup, mais l’idée c’est d’utiliser le matériel au maximum. C’est une installation qui est coûteuse, 

mais qui permettra d’autres économies. Mais je ne sais pas encore dire quelle va être l’ampleur, le 

volume etcetera, on verra cela cas par cas. C’est quand même le procureur général qui aura le dernier 

mot, en disant bon, on accepte ou on n’accepte pas. Il y aura peut-être des demandes farfelues ou pas 

sérieuses. Ce que l’on veut, c’est travailler d’une manière professionnelle. On veut que les demandes 

soient faites d’une manière très précise, qu’on suive la procédure et que ça soit vraiment utile, ce n’est 

pas un jouet.  

Justine : Et est-ce qu’il a beaucoup de dangers reliés à l’utilisation de cet instrument? 

d’Ortona: Non, c’est crypté. 

Justine : Et comment alors ? 

d’Ortona: Ça s’appelle un crypto box. Ça crypte toutes les informations.  

Justine : Donc si c’est intercepté, les gens ne vont pas comprendre ? 

d’Ortona: Non, car il faut la main.  

Visart : Oui, ici on s’occupe de dossiers forts sensibles, notamment en ce qui concerne le terrorisme. 

On est en train d’améliorer notre système de sécurité. Il faut que toutes les communications qui partent 

et qui entrent ici, soient cryptées. Il y a une loi qui prévoit que les messages très secrets, confidentiels, 

viennent par porteur. On ne peut pas utiliser les systèmes informatiques pour ça.  

Donc tout ce qui est de visioconférence, c’est crypté. On a dû trouver des systèmes informatiques, ce 

qui était difficile, mais on a réussi.  

d’Ortona: C’est Fedict qui s’occupe de ça. 

Justine : Ils s’occupent de crypter? 

d’Ortona: C’est eux qui s’occupent du réseau pour toutes les autorités.  
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Visart : Oui parce qu’il n’y a pas que nous évidemment. Il y a l’intérieur, la justice, les affaires 

étrangères… Tous ces gens ont besoin d’avoir des réseaux sécurisés. Stesta est un réseau Européen, 

qu’on essaie d’appliquer ici. On va utiliser cela pour nos communications avec Eurojust.  

d’Ortona: C’est un réseau. Ils centralisent tout. Et le réseau est sécurisé.  

Visart ; Tout ça, c’est tout neuf, ce n’est même pas encore tout à fait fonctionnel. Mais on avance.  

Justine : Oui, tout est encore très récent aussi. 

Visart : Oui, mais on avance. Il était temps. 

Justine : Et donc tout est financé par l’Europe ? 

Visart : Ici, c’est l’Europe. Mais le reste non, le reste, c’est le SPF. Ce sont les services informatiques 

qui nous font nos connections, ça c’est fait par eux, ou par Fedict. Mais vous savez, la difficulté, c’est 

qu’ils sont très peu nombreux. Ce sont seulement quelques personnes qui sont tenues par énormément 

de travail et de faire fonctionner tout le réseau informatique. Mais ils sont beaucoup trop peu. On a 

vraiment des difficultés à améliorer le système. Chacun a son secteur dans la justice. On peut avoir un 

dossier bloqué pendant des mois parce que quelqu’un est malade.  

d’Ortona: Et pour toute la Belgique, il n’y a que deux personnes de chez Belgacom qui travaillent 

pour la Justice.  

Visart : Donc ça prend beaucoup de temps. Pour faire des connexions et tout ça, ça prend des 

semaines.  

Justine : Et comment cela se fait qu’il n’y a que deux personnes qui travaillent pour la Justice ? Est-ce 

un problème budgétaire ? 

Visart : Oui, je suppose que c’est un problème budgétaire. Pour le moment, on ressent très fort la crise 

dans les départements. Ça a une répercussion directe sur le personnel, sur les investissements. On 

avance beaucoup plus lentement à cause de ces restrictions budgétaires.  

Vous avez encore des questions ? 

Justine : Je crois que j’ai eu des réponses à la plupart de mes questions. Donc on ne fait pas 

d’enregistrements pour l’instant ?  

Visart : Non, mais on attend l’enregistreur. En application de la loi de 2002, et aussi pour d’autres 

pays ce sera nécessaire. Ils enregistrent eux-mêmes. Mais même pour nos procédures à nous, il est 

nécessaire qu’on puisse enregistrer et que ça fonctionne.  
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Hij geeft enkele documenten mee die hij ontworpen heeft, maar die nog door niemand werden 

nagezien. Hij vraagt om deze dus niet als geldende regelgeving te beschouwen. 

On essaie maintenant de mesurer si cela fera vraiment des économies. Ça, ce ne sera pas facile. Mais, 

il faut savoir que par exemple chez Eurojust, ils n’aiment pas vraiment tout ça. Ils préfèrent qu’on aille 

là-bas. Mais ça nous prends évidemment beaucoup de temps, on doit envoyer des magistrats là-bas. 

Mais eux tiennent beaucoup à ce qu’on garde ce contacte, en tout cas pour les dossiers. Bon, on n’a 

pas que des dossiers, on discute aussi des problèmes plus généraux. Et là, ils sont plus ouverts. Mais 

sur les dossiers, ils ont peur. Si systématiquement on fait des réunions, entre un Belge, un Français, un 

Italien… alors on fait tout par vidéoconférence. Ils tiennent au contact.  

d’Ortona: Ils tiennent plus à leurs voyages. (lacht) 

Visart : Je ne sais pas, ils veulent que nous allions là-bas, ils veulent nous voir, ils aiment qu’on aille à 

Eurojust. 

Justine : Est-ce qu’il y a une raison spécifique pour ça ? 

Visart : Je crois qu’ils veulent avoir un contact plus personnel avec leurs interlocuteurs. Autrement, 

eux sont là dans leur tour d’ivoire.  

d’Ortona: Et peut-être qu’ils veulent parler de plusieurs dossiers en même temps. 

Visart : Oui, mais enfin ça on peut le faire par ce système là aussi. Je crois que ce n’est pas tellement 

sur le contenu, mais l’idée d’avoir un contact humain. Probablement un des dangers aussi de la 

vidéoconférence, c’est qu’on ait plus ces rencontres, ces contacts personnels, et les liens personnels 

qu’on peut créer avec les gens. Avec ça, vous ne les ferez pas. Et c’est important, notamment dans les 

relations internationales. On constate que le facteur humain est assez important. Quand les gens 

s’entendent et se font confiance, on obtient de meilleurs résultats qu’avec des gens qui ne se 

connaissent pas. Ah oui, l’international fonctionne encore beaucoup sur des contacts personnels. Mais 

bon sur ça, on sera attentif, et on continuera quand même à entretenir des rapports humains.  

Justine : Oui mais bon, c’est quand même vraiment pratique de pouvoir faire tout cela par 

vidéoconférence ? 

Visart : Oui, parce qu’on a encore beaucoup de magistrats qui voyagent. Et on a beaucoup de dossiers 

aussi, notamment concernant des Belges qui ont été victimes de crimes à l’étranger. L’autre jour 

j’étais en Tunisie, pour un dossier dont on n’avait pas de nouvelles. Ça concernait un Belge qui avait 

été assassiné à Hammamet. Donc la loi nous permet d’ouvrir des dossiers ici, on en a une trentaine je 

crois, pour des Belges victimes d’infractions, graves évidemment, dans des pays étrangers. Il y en a au 

Mexique par exemple. 
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d’Ortona: Là, il vaut mieux aller sur place. C’est comme les Seychelles, il vaut mieux aller sur place 

(lacht). 

Visart : Oui, il y a des beaux pays. 

Justine : Ça fait des belles vacances? (lacht) 

Visart : (lacht ook) Oh vacances, entre guillemets, parce que c’est quand même toujours du boulot.  

Oui donc voilà, ça va quand même, à mon avis, faire changer les choses. Et puis on envisage aussi, 

pourquoi pas, de l’utiliser au niveau Belge. L’employer à l’intérieur de la Belgique pour faire des 

réunions, pour la coordination des dossiers. Par exemple le parquet de Gand, de Bruges et le parquet 

fédéral, qu’on le fait comme ça, à trois, par vidéoconférence, plutôt que d’envoyer des gens, dans les 

embouteillages, pour venir ici à Bruxelles.  

Justine : Et donc presque tous les autres pays ont un système de vidéoconférence pour communiquer ? 

d’Ortona: Il y a une liste sur Internet. 

Visart : Il y en a qui n’ont rien du tout aussi.  

d’Ortona: Comme en France ils en ont 568. 

Visart : Mais pas tous des appareils comme ça, des plus petits. Ce sont des pc’s avec une caméra 

dessus. 

Justine : Ah oui, c’est quand même une différence. 

Visart : Ah oui, mais avec Skype cela marche aussi, mais cela n’a rien à voir. Ici, c’est vraiment un 

système professionnel qui permet de travailler, ce n’est pas comparable avec Skype.  

Justine : Oui voilà, et en plus ici tout est encrypté. Tout est plus sécurisé. 

Visart : Oui tout à fait. Ici on peut l’utiliser dans des procédures judiciaires. Ou dans des domaines 

confidentiels, ça c’est la plu valu que ce type d’appareillage peut avoir.  

d’Ortona : C’est très utile pour la protection de témoins aussi. C’est dommage qu’on ne puisse pas 

une fois essayer pendant que vous êtes là. 

Visart : (lacht) Oui, mais c’est parce qu’on n’a personne de l’autre côté.  

Mais, on peut donc dire qu’on rentre dans l’époque numérique. 

Justine : Tant mieux aussi, on est quand même le 21
ème

 siècle. Y-a-t’il encore d’autres frais, à part 

l’installation, si on veut faire une vidéoconférence ? Appart les lignes qu’il faut louer ? 
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d’Ortona : Non, pas vraiment. Ces lignes sont en effet très coûteuses, je crois que cela nous coûte 

1300 euros pour deux heures. 

Justine : C’est en effet assez cher. 

Visart : Oui et pourquoi, je l’ignore. C’est un grand débit. Vous devez faire passer du son et de 

l’image, de l’image assez importante. Ou alors il y a le décalage. 

d’Ortona : Et sur le bateau par exemple, il y avait des coupures. Par ce que ça se passe via satellite. 

Justine : Ce n’est donc pas vraiment idéal ? 

Visart : Non mais ça s’améliore quand même beaucoup. Mais je pense que ces prix-là évolueront 

aussi. Ou alors ils négocieront avec Belgacom 

Enfin voilà, c’est donc vraiment le début, et on acquièrt nous habitudes, mais on veut vraiment que ça 

se développe. 

Justine : Ok, un grand merci pour votre temps et toute cette explication.  
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