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1. Wat is de aanleiding?
De voorgestelde wijziging maakt deel uit van een pakket aan maatregelen met betrekking tot de
berechting en detentie van verdachten van georganiseerde criminaliteit dat door de toenmalige
Minister voor Rechtsbescherming aan de tweede Kamer is voorgelegd en strekt er toe ernstige
veiligheidsrisico’s tijdens het vervoer van en naar de zitting te beperken (Kamerstukken II
2021/22, 29911, nr. 339).
2. Wie zijn betrokken?
De wijziging is van belang voor alle personen en instanties betrokken bij een strafproces en de
voorgestelde wijziging van het Besluit is voorbereid in overleg met de Rechtspraak, het Openbaar
Ministerie, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de dienst Justitiële inrichtingen.
3. Wat is het probleem?
De aanpak van de georganiseerde criminaliteit heeft geleid tot een toename van arrestaties van
verdachten van zware georganiseerde criminaliteit van wie het vervoer van en naar de zitting
vanuit de penitentiaire inrichting en het verblijf buiten de penitentiaire inrichting, bijvoorbeeld op
de zittingslocatie, kwetsbaar is en een groot - maatschappelijk onaanvaardbaar - risico vormt.
4. Wat is het doel?
De aanvulling van artikel 2, derde lid, van het Besluit brengt expliciet tot uitdrukking dat ook het
vermijden van risico’s voor de veiligheid bij het vervoer van verdachten met een ernstig
veiligheidsrisico grond kan vormen voor de rechter om in voorkomend geval te beslissen dat de
verdachte ook zonder diens instemming op afstand, via videoconferentie, aan de inhoudelijke
behandeling van de zaak ter terechtzitting van de meervoudige kamer deelneemt of in verband
met de bewaring wordt voorgeleid.
5. Wat rechtvaardigt de overheidsinterventie?
Het vervoer van en naar de zitting vanuit de penitentiaire inrichting en het verblijf buiten de
penitentiaire inrichting, bijvoorbeeld op de zittingslocatie, is voor verdachten van zware
georganiseerde criminaliteit kwetsbaar en vormt een groot - maatschappelijk onaanvaardbaar risico.
6. Wat is het beste instrument?
De maatregel vergt wijziging van het Besluit videoconferentie.
7. Wat zijn de (neven)gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De wijziging in dit Besluit brengt op zichzelf geen financiële gevolgen en uitvoeringsconsequenties
met zich. Het betreft een verduidelijking van de mogelijkheid tot de inzet van videoconferentie in
bepaalde situaties die al in het Besluit besloten ligt. Het gaat bovendien om een facultatieve
mogelijkheid voor de rechter om in voorkomend geval te besluiten dat zonder instemming van de
verdachte of diens raadsman videoconferentie wordt toegepast.

