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Praktijk2301

Aandachtspunten bij  
het gebruik van de  
videoconferentie in 
civiele procedures

René Jansen1

De videoconferentie wordt al geruime tijd besproken in de civielrechtelijke literatuur. Desondanks blijft het 

gebruik van dit middel door de Nederlandse burgerlijke rechter beperkt, zeker wanneer men dit beziet vanuit 

een rechtsvergelijkend perspectief. In dit artikel bespreekt de auteur daarom hoe de videoconferentie zich  

verhoudt tot de andere methoden op basis waarvan de civiele rechter een persoon op afstand kan horen.  

Ook gaat hij in op verschillende redenen die de terughoudendheid onder Nederlandse civiele rechters kunnen 

verklaren. Tot slot presenteert de auteur een aantal punten waarmee rechters rekening dienen te houden, 

indien zij een videoconferentie willen gelasten. 

1. Inleiding
Al geruime tijd voorziet een aantal civilisten een toene-
mend gebruik van de videoconferentie in Nederlandse 
civiele procedures.2 Ondanks dat men dit als een positieve 
ontwikkeling beschouwt, blijkt dat het daadwerkelijke 
gebruik van dit middel door de civiele rechters al jarenlang 
– zowel in vergelijking met het straf- en vreemdelingen-
recht3 als de rechtstelsels van een aantal andere landen4 
– achterblijft.5 De invoering van de KEI-wetgeving heeft in 
dat verband geen verandering teweeggebracht.6 Hetzelfde 
kan worden opgemerkt ten aanzien van de steeds luider 
klinkende roep vanuit de Europese Unie om het gebruik 
van videoconferenties in grensoverschrijdende civiele pro-
cedures te vergroten.7 Zodoende vormt de videoconferentie 
al geruime tijd het veelbelovende, maar tevens onderscho-
ven kind van het Nederlandse burgerlijke procesrecht. Pas 
na het uitbreken van de coronacrisis toonden rechters zich 
bereid om het middel in een flink aantal civiele zaken in te 
zetten. Daarmee werd de videoconferentie, ondanks de eer-
der geuite bezwaren ten aanzien van haar gebruik,8 in een 
recordtempo door civilisten omarmd.9

Aldus vindt de mondelinge behandeling – of een in 
het kader van de civiele procedure afgenomen getuigen-
verhoor – thans op een van de volgende drie manieren 
plaats.10 Ten eerste bestaat de ‘traditionele’ mogelijkheid 
om de zitting fysiek te laten plaatsvinden. De partijen, hun 

procesvertegenwoordigers (indien van toepassing), de rech-
ter, de griffier en eventuele verschenen getuigen of journa-
listen dienen daarbij op een veilige en gepaste afstand van 
elkaar plaats te nemen. Om dit mogelijk te maken, zijn er 
momenteel onder meer plexiglasschermen tussen de aan-
wezigen in de zittingszaal geplaatst.11 Ten tweede kan de 
mondelinge behandeling – of het afgenomen getuigenver-
hoor – plaatsvinden via een videoconferentie.12 Onder het 
begrip videoconferentie wordt verstaan: een verbinding 
waarmee tegelijkertijd een beeld- en audioverbinding tot 
stand wordt gebracht.13 Voor deze methode zijn aldus 
zowel een camera als een microfoon vereist.14 Ten derde 
bestaat de mogelijkheid tot telehoren,15 bijvoorbeeld mid-
dels een traditionele telefoonverbinding. In dat geval kun-
nen de deelnemers echter enkel elkaars stemmen horen, 
en daarom menen sommigen dat het gebruik van dit mid-
del moet worden ontmoedigd in het licht van haar nega-
tieve impact op het recht van hoor en wederhoor.16

Het bovenstaande roept (wederom) de vraag op of in 
de toekomst – dus na de coronacrisis – rechters in civiele 
zaken vaker een videoconferentie zullen gelasten. Een der-
gelijke voorspelling is lastig te maken.17 Echter, wel kan 
worden aangegeven om welke redenen rechters in het ver-
leden vermoedelijk hebben afgezien van het gelasten van 
een videoconferentie, en met welke aspecten zij rekening 
dienen te houden indien zij wel gebruik willen maken van 
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1. Mr. R. Jansen is als promovendus  

verbonden aan het departement Private 

and Business Law van Tilburg University. 

Eerder is onder zijn begeleiding een scriptie 

verschenen over het gebruik van de video-

conferentie in het licht van het voorstel tot 

herziening van de EU-Bewijsverordening, 

zie M. Tahri, Videoconferentie in het civiel 

recht (scriptie Tilburg), 2020.

Noten

2. Zie bijv. G. de Groot, Getuigenbewijs in 

civiele zaken (Burgerlijk Proces & Praktijk 

nr. 15), Deventer: Wolters Kluwer 2015, nr. 

156; H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen & G.J. 

Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, 

Deventer: Wolters Kluwer 2017, nr. 227. 

Vgl. J.M. Hebly, ‘Internationale bewijs-

garing in de 21e eeuw’, in: P. Vlas (red.), 

Globalisering van het IPR in de 21e eeuw, 

Deventer: Kluwer 1999, p. 49-51, die niet 

uitsloot dat in de eenentwintigste eeuw de 

grensoverschrijdende bewijsverkrijging 

enkel nog via elektronische middelen (zoals 

videoconferenties) zou gaan plaatsvinden.

3. Voor een beschrijving van de ontwikke-

lingen in het strafrecht, zie A.J. de Korte, 

‘Wordt telehoren het “nieuwe normaal” 

binnen het strafproces?’, Sancties 2020/59, 

p. 273-278. In het strafrecht was eerder 

ook sprake van een beperkt gebruik, al 

verwachtte men dat het aantal videoconfe-

renties zou toenemen door technologische 

ontwikkelingen. Zie P.A.M. Verrest, ‘Het 

gebruik van videoconferentie in strafzaken’, 

JV 2011, afl. 7, p. 46. Voorts heeft de rege-

ring al voor de uitbraak van de coronacrisis 

een belangrijke categoriale beperking van 

dit middel binnen het strafrecht geschrapt, 

waardoor het middel in meer gevallen kan 

worden gebruikt dan voorheen. Zie Stb. 

2020, 101 en Verrest, a.w., p. 44-45, voor 

een beschrijving van de beperkingen die 

voorheen golden.

4. Zie R.H. van den Hoogen, E-justice. 

Beginselen van behoorlijke elektronische 

rechtspraak (diss. Utrecht), Den Haag: Sdu 

2007, p. 50. Vgl. de praktijk in Australië, 

waar doorgaans grote afstanden moeten 

worden overbrugd: A. Wallace, ‘“Virtual 

Justice in the Bush”: The Use of Court 

Technology in Remote and Regional 

 Australia’, Journal of Law, Information and 

Science 2008, (19), afl. 1, p. 3; M. Krawitz 

& J. Howard, ‘Should Australian courts  

give more witnesses the right to Skype?’, 

Journal of Judicial Administration 2015, 

(25), afl. 1, p. 44-63.

5. Vgl. C.J.M. Klaassen, ‘Digitalisering en 

civielrechtelijke geschilbeslechting’, in: 

C.J.H. Jansen, B.A. Schuijling & I.V. 

Aronstein (red.), Onderneming en digitali-

sering (Onderneming en recht nr. 116), 

Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 69; en 

N. Peters, ‘De mondelinge behandeling in 

arbitrage: achttien praktische aanbevelin-

gen’, in: C.J.M. Klaassen, G.J. Meijer &  

C.I. Schleijpen (red.), Going Dutch: ADR in 

Nederland, in het bijzonder bij het NAI 

(Onderneming en recht nr. 113), Deventer: 

Wolters Kluwer 2019, p. 549: in arbitrage-

procedures lijken videoverbindingen vooral 

te worden gebruikt tijdens regiezittingen in 

internationale zaken waarbij een gering 

belang gemoeid is.

6. In de memorie van toelichting op de 

KEI-wetgeving merkten de betrokken minis-

ters meermaals expliciet op dat deze wetge-

ving niet het gelasten van videoconferenties 

belet. Zie bijv. Kamerstukken II 2014/15, 

34059, 3, p. 31 (MvT).

7. Zie voor een bespreking van het voorstel 

tot de herziening van de EU-Bewijsverorde-

ning, R. Jansen, ‘Explaining the methods for 

taking evidence abroad within the EU and 

some first observations on the proposal for 

the Evidence Regulation (recast)’, NIPR 

2019, afl. 4, p. 753-770; O.L. Knöfel, ‘Der 

Kommissionsvorschlag von 2018 zur 

Änderung der Europäischen Beweisauf-

nahmeverordnung’, Recht der internationa-

len Wirtschaft 2018, (64), afl. 11, p. 712-

718. Onlangs is door het Europees 

Parlement en de Europese Raad overeen-

stemming bereikt over het aannemen van 

dit voorstel, zie www.europarl.europa.eu/

news/en/press-room/20200629IPR82212/

deal-on-digitalisation-of-access-to-justice-

will-benefit-citizens.

8. Zie Y. Buruma, ‘Afscheid van de klassieke 

procedure?’, NJB 2017/1173, afl. 22, p. 

1509: ‘De civilisten zien eveneens kansen 

maar benadrukken ook de risico’s van bij-

voorbeeld videoconferenties en bepleiten 

daarom een Staatscommissie Digitalisering 

en Rechtspraak’.

9. Vgl. D. de Vocht, ‘Van hoesters en spu-

gers tot ingetrokken verloven. De impact 

van corona op de Nederlandse strafrechts-

pleging’, NJB 2020/883, afl. 14, p. 979. Zie 

ook art. 2 van de Tijdelijke wet COVID-19 

Justitie en Veiligheid, Stb. 2020, 124.

10. Vgl. Kamerstukken II 2019/20, 35434, 

3, p. 4 (MvT).

11. Zie J.C. Heuving, ‘Corona, civiele 

rechtspleging en hoor en wederhoor’,  

TvPP 2020, afl. 3, p. 63. Vgl. S. Dunk &  

S. Droogleever Fortuyn, ‘Virtuele zittingen: 

advocaten delen hun ervaringen’,  

Adv.bl. 2020, afl. 4, p. 24.

12. Vgl. T. Spronken, ‘De Rechtspraak als 

vitaal onderdeel van de rechtsstaat’, NJB 

2020/1208, p. 1387 en Dunk & Droogleever 

Fortuyn, a.w., p. 22: compleet virtuele zittin-

gen vonden vooral plaats na de sluiting van 

de gerechtsgebouwen in maart en april jl.

13. Vgl. Art. 78a lid 1 Sr en art. 131a lid 1 

Sv.

14. Vgl. de ‘Manual for attending an NCC 

Skype hearing’ van het Netherlands  

Commercial Court, te raadplegen via  

www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocu-

ments/manual-for-attending-an-NCC-Sky-

pe-hearing.pdf, waarin men de voorkeur 

geeft aan het gebruik van de mobiele tele-

foon of een tablet (in plaats van een laptop 

of desktop).

15. Vgl. echter Rb. Den Haag 25 maart 

2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2584, RAV 

2020/48, par. 2.8, waar – mijns inziens op 

een onjuiste wijze – het begrip ‘telehoren’ 

wordt gebruikt terwijl er ‘van het verhoor 

(…) beeld- en geluidsopnamen [zijn] 

gemaakt’. Zie voorts Verrest, a.w., p. 43: die 

aangeeft dat het gebruik van het begrip 

‘telehoren’ door praktijkjuristen verwarrend 

is. Zie ook J.P. Fokker, E-arbitrage (Burgerlijk 

Proces & Praktijk, nr. VI) (diss. Leiden), 

Deventer: Kluwer 2009, p. 135, die niet 

spreekt over de videoconferentie maar over 

‘videofonen’, en Dunk Droogleever Fortuyn, 

a.w., p. 22 (waarin een advocaat spreekt 

over ‘beeldbellen’).

16. Zie bijv. Verrest, a.w., p. 43-44 en Heu-

ving, a.w., p. 64. Vgl. HR 25 september 

2020, ECLI:NL:HR:2020:1509, r.o. 3.2.2.

17. Zie echter E. Dirix, ‘Corona en insolven-

tierecht in België’, TvI 2020/27, p. 204, die 

vermoedt dat dit in België het geval zal zijn.

18. Zie voor wat betreft de noodzaak voor 

een dergelijke checklist, zie L. Alwin, ‘Prak-

tische ervaringen met ‘telehoren’ in civiele 

zaken’, TvPP 2018, afl. 6, p. 178. Vgl. de 

16 beginselen van behoorlijke elektronische 

rechtspraak in Van den Hoogen, a.w. Zie 

voorts B. van Zelst, ‘Hetzelfde ≠ gelijk. 

Aandachtspunten bij elektronische zittin-

gen: een arbitragerechtelijk perspectief’, 

TCR 2020, afl. 3, p. 98-109, die recentelijk 

een aantal aandachtspunten heeft geformu-

leerd met betrekking tot arbitrageprocedu-

res (en daarbij enkele vergelijkingen maakt 

met civiele procedures).

dit middel. Daarom wordt in deze bijdrage allereerst 
besproken hoe het gebruik van de videoconferentie zich 
verhoudt tot de traditionele civiele procedure, en in bij-
zonder het (voorlopige) getuigenverhoor. Voorts wordt 
ingegaan op de redenen die verklaren waarom rechters 
doorgaans kiezen voor het afnemen van een getuigen-
verhoor ter terechtzitting, in plaats van het horen van de 
getuige middels een videoconferentie. Hierna zal uiteen 
worden gezet welke andere aspecten een rol spelen bij het 
gebruik van audiovisuele middelen tijdens civiele proce-
dures, en hoe de rechter ervoor kan zorgen dat er geen 
afbreuk wordt gedaan aan de artikel 6 EVRM-waarborgen. 
Zodoende beoogt deze bijdrage een eerste aanzet te geven 
tot het samenstellen van een checklist voor rechters die 
een videoconferentie wensen te gelasten tijdens civiele 
procedures.18

2. De civiele procedure: drie methoden om 
personen op afstand te (laten) horen
Afgezien van de mogelijkheid om de getuige ter terecht-
zitting te horen, kunnen rechters traditioneel gezien ook 

Deze bijdrage beoogt een eerste  

aanzet te geven tot het samenstellen 

van een checklist voor rechters die 

een videoconferentie wensen te 

gelasten tijdens civiele procedures
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op drie andere wijzen een persoon op afstand (laten) 
horen. Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld 
is het geval waarin een getuige dusdanig slecht ter been 
is, dat hij niet in staat is om zelf naar de zittingszaal af te 
reizen. Vermoedelijk kiezen rechters in een dergelijk geval 
er meestal voor om naar de getuige af te reizen op grond 
van artikel 175 Rv. Zodoende kunnen zij de getuige zelf 
horen. Op basis van de voorhanden zijnde jurisprudentie 
kan echter niet goed worden aangeven hoeveel artikel 175 
Rv-gevallen zich op jaarbasis voordoen. Temeer omdat in 
een dergelijke situatie partijen ook via een voorlopig 
getuigenverhoor de rechter – binnen wiens rechtsgebied 
de getuige verblijft – kunnen verzoeken om de getuige te 
horen, voorafgaand aan de bodemprocedure.

Een andere optie om een getuige op afstand te 
horen, is de binnenlandse rogatoire commissie ex artikel 
174 Rv.19 Ook deze methode kan worden ingezet wanneer 
de te horen getuige bedlegerig is, of bijvoorbeeld gedeti-
neerd is, en zodoende niet ter terechtzitting kan verschij-
nen.20 In dat geval vraagt de rechter in de bodemproce-
dure aan zijn ambtsgenoot binnen wiens rechtsgebied 
de getuige zich bevindt, om de getuige te horen op basis 
van artikel 166 jo. 174 Rv. Het schriftelijk verzoek dat de 
bodemrechter (‘de verzoekende rechter’) daartoe uitvaar-
digt – de rogatoire commissie – dient daarbij onder meer 
de personalia van de getuige te vermelden, alsmede de 
aard van de procedure waarvoor het verhoor dient te 
worden afgenomen en de vragen die aan de getuige 

moeten worden gesteld. Nadat de aangezochte rechter 
dit verzoek heeft ontvangen, controleert hij of het vol-
doet aan de gestelde eisen. Zo ja, dan is hij op basis van 
artikel 25 RO verplicht om het verzoek uit te voeren, en 
om na het verhoor zijn proces-verbaal van bevindingen 
aan de verzoekende rechter te doen toekomen.21 Echter, 
tegelijkertijd dient te worden vermeld dat de binnen-
landse rogatoire commissie door de huidige communica-
tie- en vervoersmogelijkheden in de vergetelheid lijkt te 
zijn geraakt.22 Doordat de bodemrechter of een verzoe-
kende partij de getuige ook op basis van artikel 175 res-
pectievelijk 186 e.v. Rv kan (laten) horen, lijkt de binnen-
landse rogatoire commissie voornamelijk een rol te 
kunnen spelen indien het verzoek ex artikel 174 Rv door 
een rechter wordt verstuurd vanuit of naar de BES-eilan-
den.23

Tot slot kan de bodemrechter besluiten dat hij de 
persoon zelf middels een videoconferentie zal horen.24 
Dit kan gunstig zijn vanuit tijd- en kostenoverwegingen, 
zeker in vergelijking met een verhoor ex artikel 174 of 
175 Rv.25 De rechter kan op dit moment de videoconfe-
rentie ex officio, of op een verzoek van een partij, gelas-
ten op grond van artikel 2 van de Tijdelijke wet 
COVID-19 Justitie en Veiligheid, terwijl hij al langer de 
mogelijkheid heeft om een getuigenverhoor middels de 
videoconferentie te bevelen krachtens artikel 166 lid 1 
Rv. Daarbij kan worden opgemerkt dat hij in beginsel 
niet verplicht is om een dergelijk audiovisueel verhoor 
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op verzoek van een partij te bevelen. Deze verplichting 
bestaat alleen voor zover het niet gelasten van de video-
conferentie het recht op getuigenbewijs van de verzoe-
kende partij schendt, wat bijvoorbeeld het geval is als de 
getuige niet op een andere manier kan worden 
gehoord.26 Ook zal de rechter hiertoe verplicht zijn, 
indien het niet gelasten van de videoconferentie afbreuk 
doet aan het recht op een eerlijk proces van (een van de) 
partijen, in het bijzonder het recht op hoor en weder-
hoor.27 Indien een dergelijke verplichting niet bestaat, en 
de verzoekende partij desondanks toch een opgenomen 
verklaring van de (meewerkende) getuige als bewijs 
wenst te gebruiken, kan zij pogen om (het door de getui-
ge ondertekende transcript van) de audio- of video-opna-
me in te brengen als bewijs.28 De rechter is op grond van 
artikel 152 Rv vrij om dit bewijs te waarderen.

3. De redenen waarom een fysiek getuigen-
verhoor doorgaans wordt geprefereerd
Dit brengt ons bij de redenen die verklaren waarom de 
rechter doorgaans het gelasten van een getuigenverhoor 
ter terechtzitting prefereert boven het (laten) horen van 
de getuige op een alternatieve wijze, bijvoorbeeld door 
middel van een rogatoire commissie of een videoconfe-
rentie. Dit heeft te maken met het onmiddellijkheidsbe-
ginsel uit artikel 155 Rv. Uit deze bepaling volgt het uit-
gangspunt dat tijdens een civiele procedure de rechter 
die de beslissing in de hoofdzaak neemt ook de eerst 
aangewezen rechter is om het getuigenverhoor af te 
nemen. Een rogatoire commissie, waarin de hulp van een 
andere rechter wordt ingeschakeld, doet uiteraard 

afbreuk aan dit beginsel.29 Zodoende is artikel 155 Rv de 
meest voor de hand liggende verklaring voor het feit dat 
een bodemrechter uit Brabant eerder zal afreizen naar 
Groningen om een getuige op locatie te horen, dan dat 
hij zijn Groningse ambtgenoot verzoekt om dit voor 
hem toe doen.

Daarmee samenhangend is er nog een andere – en 
wellicht zelfs belangrijkere – reden waarom de rechter de 
getuige in beginsel zelf wenst te horen. Als hij het verhoor 
zelf en ter terechtzitting afneemt, kan hij de situatie over-
zien waarin de persoon zijn verklaring aflegt. Zodoende 
verkrijgt de rechter niet alleen de verbale maar ook de 
non-verbale communicatie van de getuige, wat hem in 
staat stelt om een juiste waardering van de verkregen 
getuigenverklaring te maken in het licht van artikel 152 
Rv.30 De rechter hoeft zich in dat geval in een mindere 
mate af te vragen of er bijvoorbeeld door andere aanwezi-
gen invloed is uitgeoefend op de getuige ten tijde van zijn 
verklaring.31 Dit is vermoedelijk dan ook een van de 
hoofdredenen waarom rechters terughoudend zijn met 
het horen van getuigen (en mogelijk ook partijen) via een 
videoverbinding, omdat dergelijke externe invloeden niet 
altijd in het zichtbare beeld zijn waar te nemen.32 Dit bete-
kent echter niet dat er geen oplossingen voorhanden zijn 
die dit probleem kunnen verhelpen.33

Tot slot kan de rechter terughoudend zijn met het 
gelasten van een videoconferentie, wanneer de benodigde 
apparatuur – waarmee de audiovisuele verbinding tot 
stand moet worden gebracht – niet op de desbetreffende 
locaties voorhanden is. Immers, niet elk gerecht beschikt 
standaard over speciale apparatuur waarmee een beveilig-

19. Vgl. art. 174 lid 2 Rv: de wet sluit deze 

mogelijkheid uit indien een partijgetuige 

moet worden gehoord. Van hem kan aldus 

worden verlangd dat hij, ondanks een grote 

reisafstand, ter terechtzitting verschijnt. 

Buitenlandse rogatoire commissies kunnen 

door de rechter worden uitgevaardigd op 

grond van de EU-Bewijsverordening (aan-

gaande andere EU-lidstaten, behoudens 

Denemarken) of het Haags Bewijsverdrag 

(aangaande de daarbij aangesloten Ver-

dragsstaten, niet-zijnde de eerder vermelde 

EU-lidstaten). Indien geen van deze interna-

tionale regelingen van toepassing is, kan de 

rechter het verzoek tot het horen van een 

getuige in het buitenland uitvaardigen op 

grond van art. 176 Rv. Zie in dit verband 

ook de ontstaansgeschiedenis van art. 176 

Rv, beschreven in J.M. Hebly, Verkrijging 

van getuigenbewijs in het buitenland in 

burgerlijke en handelszaken (diss. Leiden), 

Arnhem: Gouda Quint BV 1994, p. 9-16. 

Voor een bespreking van enkele praktische 

knelpunten bij het gebruik van buitenlandse 

rogatoire commissies, zie M.J. Bosselaar, ‘De 

buitenlandse rogatoire commissie bezien 

vanuit het beginsel van hoor en weder-

hoor’, TvPP 2017, afl. 1, p. 12-20.

20. Vgl. Alwin, a.w., p. 172, voetnoot 2. 

21. F.S. van Reesema, Rogatoire Commissie 

(diss. Leiden), Leiden: Somerwil 1879,  

p. 14-15. Zie ook Van Nispen, T&C Rv 

2020, art. 174 Rv, aant. 2.

22. Vgl. Van Nispen, a.w. 

23. Dergelijke verzoeken worden ook wel 

interregionale rogatoire commissies 

genoemd, vgl. Verrest, a.w., p. 46-47. Zie 

ook F.B.M. Kunneman, ‘Afgrenzings-

problemen bij het financieel toezicht in  

het Caribisch deel van het Koninkrijk’, 

Ondernemingsrecht 2017/33, p. 738, die 

bijvoorbeeld aangeeft dat Curaçao over 

betere mogelijkheden voor het houden van 

videoconferenties beschikt dan Bonaire.

24. Zie Kamerstukken II 2019/20, 35434, 

3, p. 4 (MvT). De rechter kan ook bij het 

uitvaardigen van de buitenlandse of interre-

gionale rogatoire commissie tot het horen 

van een getuige verzoeken dat gebruik 

wordt gemaakt van een videoconferentie. 

In dat geval, echter, kan de bodemrechter 

slechts het verhoor middels de videoverbin-

ding op afstand waarnemen – tenzij het 

gaat om een verzoek tot directe bewijsver-

krijging waarbij hij de getuige zelf hoort – 

aangezien het bij de traditionele rogatoire 

commissie de aangezochte rechter is die het 

verhoor afneemt (in het gerechtsgebouw of 

op een andere locatie). Vgl. Alwin, a.w.,  

p. 173, voetnoot 10 en Knöfel, a.w., p. 715. 

Deze situatie verschilt met de videoregistra-

tie, waarbij de Nederlandse rechter – veelal 

op verzoek van een rechter uit een common 

law land – het afgenomen getuigenverhoor 

op camera laat vastleggen. Zie Hebly 1994, 

a.w., p. 98 en Rb. Rotterdam 4 juni 2009, 

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ8571, r.o. 4.15 

(waarin een dergelijk verzoek werd afgewe-

zen uit vrees dat de opnames een eigen 

leven konden gaan leiden, en omdat de 

verklaring reeds via een stenograaf zou 

worden vastgelegd).

25. Vgl. H.C. Wiersinga, ‘Vrouwe Justitia 

gaat digitaal: vooruitgang?’, NJB 2005, afl. 

35, p. 1836; M. van der Ende, ‘De praktijk 

van telehoren’, JV 2011, afl. 7, p. 54.

26. Zie in dit verband EHRM 18 maart 

1997, 21497/93 (Mantovanelli/Frankrijk). 

Vgl. HvJ EU 22 december 2010, C-491/10, 

ECLI:EU:C:2010:828, (Zarraga/Pelz), r.o. 22 

en 66-67.

27. Vgl. ABRvS 07 april 2020, 

ECLI:NL:RVS:2020:991, AB 2020/193,  

m.nt. P.R. Rodrigues.

28. Hebly 1994, a.w., p. 5.

29. Vgl. Alwin, a.w., p. 173.

30. Zie ook Fokker, a.w., p. 134-135. Eerder 

gingen sommigen er nog vanuit dat een 

dergelijke non-verbale communicatie ook 

goed waargenomen kan worden via een 

videoverbinding, zie bijv. Wiersinga, a.w.,  

p. 1837. Recentelijk speelde dit aspect een 

rol in een zaak waarin de civiele rechter, in 

weerwil van de wens van de betreffende 

verzoekende partij, besloot om deze partij te 

horen middels telehoren. Zie Rb. Rotterdam 

20 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2454, 

welke zaak ook is beschreven in De Vocht, 

a.w., p. 979 en waarvan het cassatieverzoek 

van bovengenoemde partij onlangs door de 

Hoge Raad is verworpen (zie HR 25 septem-

ber 2020, ECLI:NL:HR:2020:1509).

31. Zie echter Snijders, Klaassen & Meijer, 

a.w., nr. 220: ook tijdens fysieke getuigen-

verhoren dient de rechter bij de bewijswaar-

dering rekening te houden met mogelijke 

externe factoren die de verklaring kunnen 

beïnvloeden.

32. Vgl. Alwin, a.w., p. 175.

33. Zie bijv. Hebly 1999, a.w., p. 49-50 en 

Van Zelst, a.w., p. 106, die aangeven dat in 

dat geval een derde (zoals een local coun-

sel) – die bij het verhoor aanwezig is 

geweest – later onder ede kan verklaren in 

hoeverre de getuige is beïnvloed door 

anderen.
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de verbinding tot stand kan worden gebracht. Desalniette-
min lijkt dit probleem zich binnen de Nederlandse 
gerechtsgebouwen niet voor te doen.34 Daarnaast ver-
wacht ik dat in de toekomst dit bezwaarpunt ook steeds 
minder vaak een rol zal spelen in zaken waarin vanuit 
een ander land bewijs middels een audiovisuele verbin-
ding moet worden verkregen. Er zijn thans namelijk ver-
schillende communicatietechnologieën voorhanden – 
zoals Skype voor bedrijven – die als een alternatief voor 
een speciaal videoconferentiesysteem kunnen worden 
gebruikt.35 De coronacrisis heeft daarbij aangetoond dat 
de rechters, de partijen, hun procesvertegenwoordigers en 
eventuele journalisten of getuigen niet per se in het 
gerechtsgebouw aanwezig hoeven te zijn, om aan de 
videoconferentie te kunnen deelnemen.

4. De vertrouwelijke advocaat- 
cliëntcommunicaties en het recht op een  
eerlijk proces
Gezien de hiervoor beschreven redenen die verklaren 
waarom rechters doorgaans een voorkeur voor een fysiek 
getuigenverhoor zullen hebben, kan de videoconferentie 
vooral als een ‘second best’ optie worden beschouwd. 
Indien civiele rechters echter wel een videoconferentie 
willen gelasten, is er nog een aantal praktische punten 
waarmee zij rekening dienen te houden. Dit komt ook dui-
delijk naar voren uit de ervaringen die door advocaten en 
rechters met de videoconferentie zijn opgedaan, al dan 
niet tijdens een compleet virtuele zitting.36 Onderstaande 
punten moeten aldus door de rechter in ogenschouw wor-

den genomen, alvorens hij besluit tot het gelasten van 
een videoconferentie. Deze punten kunnen namelijk een 
nadelige invloed hebben op de rechtspositie van (een van) 
de partijen, dan wel hun recht op een eerlijk proces ex 
artikel 6 EVRM onder druk zetten. Tegelijkertijd kan ech-
ter worden benadrukt dat deze probleempunten niet 
onoverkomelijk zijn, mits de rechter de juiste voorzorgs-
maatregelen in acht neemt.37

Ten eerste kunnen audiovisuele middelen een nade-
lige invloed hebben op de vertrouwelijkheid van de onder-
linge communicatie tussen de advocaat en zijn cliënt.38 
Tijdens fysieke zittingen kunnen zij zich namelijk tijdelijk 
terugtrekken om onderling overleg te voeren. Deze optie 
bestaat ook bij het gebruik van de videoconferentie, op 
voorwaarde dat de partij en haar procesvertegenwoordiger 

tijdelijk de audiovisuele verbinding met de andere proces-
deelnemers uitschakelen.39 Uit de praktijkverhalen blijkt 
echter dat in dat verband een fout al snel is gemaakt, bij-
voorbeeld wanneer de partij en haar procesvertegenwoor-
diger vergeten om de verbinding te ‘muten’ en zodoende 
alsnog – en onbewust – hun vertrouwelijke communicatie 
met de rechter en de overige procespartijen delen.40 Van-
zelfsprekend gaat in dat geval de vertrouwelijkheid van 
hun communicatie verloren. Tegelijkertijd zal dan de 
vraag rijzen in hoeverre deze advocaat-cliëntcommunica-
ties als bewijs tegen de desbetreffende partij kunnen wor-
den gebruikt. Daarom dient de rechter de partijen en hun 
procesvertegenwoordigers er zekerheidshalve op te wijzen 
dat voor een dergelijk overleg de verbinding volledig ver-
broken moet zijn, dan wel dat de partij en haar advocaat 
hun gesprek in een andere ruimte per telefoon moeten 
voeren.41

Voor de partij en haar advocaat geldt verder dat zij 
erop bedacht moeten zijn dat de rechter tijdens een vir-
tuele zitting ook per abuis hun microfoon kan inschake-
len, waardoor hun onderlinge communicatie door ande-
ren kan worden waargenomen. Daarom dienen zij mijns 
inziens in een dergelijk geval enkel via tekstberichten 
met elkaar te communiceren gedurende de zitting, dat 
wil zeggen zolang de zitting niet is geschorst.42 Mogelijk 
zullen sommige partijen van mening zijn dat zij in 
plaats daarvan ook een bewijs(middelen)overeenkomst 
ex artikel 153 Rv kunnen sluiten, en daarin mogen bepa-
len dat een – onbewust gedeelde – advocaat-cliënt com-
municatie niet als bewijs kunnen worden gebruikt.43 Ech-
ter, enerzijds rijst bij een dergelijke overeenkomst de 
vraag of zij daadwerkelijk effectief44 en noodzakelijk is, 
aangezien het Nederlandse recht (vooralsnog) geen leer-
stuk lijkt te kennen op grond waarvan een persoon – aan 
wie een verschoningsrecht toekomt – dit privilege kan 
verliezen naar aanleiding van een (door hem) gemaakte 
fout.45 Hieruit volgt mijns inziens dat de rechter de infor-
matie die als gevolg van een dergelijke fout is verkregen 
– en dus tegen de wil van de verschoningsgerechtigde 
– als bewijs dient uit te sluiten in de civiele procedure.46 
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Amerikaanse 
federale en Engelse burgerlijke procesrecht, waarbij de 
rechter het leerstuk van het verspelen van een verscho-
ningsrecht (‘waiver’) als gevolg van een onbedoelde 
openbaarmaking (‘inadvertent disclosure’) in bepaalde 
gevallen wel kan toepassen.47 Anderzijds zal na het slui-
ten van een dergelijke art. 153 Rv-overeenkomst de vraag 
rijzen – indien de Nederlandse rechter wel van mening 
zou zijn dat er ruimte is voor dit leerstuk onder het hui-
dige recht – of de door de partijen gemaakte contractue-
le afspraak rechtsgeldig is.48 De regels aangaande het 
professionele verschoningsrecht staan namelijk niet ter 
nadere bepaling van partijen, en zouden zodoende niet 
middels een bewijs(middelen)overeenkomst kunnen wor-
den gereguleerd.49 

Ten tweede moet de rechter beseffen dat door het 
gebruik van de audiovisuele verbinding twijfels kunnen 
rijzen over de betrouwbaarheid van de verkregen verkla-
ring. In het verleden heeft een aantal studies namelijk 
aangetoond dat men minder waarde kan hechten aan de 
verkregen verklaring, wanneer de ondervraagde een 
onnatuurlijke houding aannam tijdens het verhoor. Een 
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34. F. van Dijk & R.H. van den Hoogen, 

‘Digitale toegankelijkheid van rechtspraak. 

Trends en ervaringen’, in: S. van der Hof et 

al (red.), Recht en computer (Recht en 

Praktijk, nr. ICT4), Deventer: Wolters Klu-

wer 2015, p. 293-294; Verrest, a.w., p. 42. 

Dit terwijl het aantal Duitse gerechten dat 

over een videoconferentiesysteem beschikt, 

beperkt is (minder dan 170 op meer dan 

1000 gerechten), zie E. Doumanidis, ‘Wird 

Videodolmetschen den Anforderungen 

eines Gerichtsverfahrens gerecht?’, Babel 

(66) 2020, afl. 2, p. 347. In tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Litouwen, waar alle gerechten 

over een dergelijk systeem beschikken, zie 

R. Jokubauskas & M. Swierczynski, ‘Is revi-

sion of the council of Europe guidelines on 

electronic evidence already needed?’, 

Utrecht Law Review 2020, (16), afl. 1,  

p. 14 (voetnoot 9).

35. Deze technologie lijkt op dit moment 

vooral in Nederlandse civiele procedures te 

worden gebruikt, zie de Tijdelijke regeling 

kanton en handel, p. 4, te raadplegen via 

www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocu-

ments/Tijdelijke-regeling-voor-handel-en-

kantonzaken.pdf.

36. Zie bijv. Dunk & Droogleever Fortuyn, 

a.w., p. 20-24; S. Droogleever Fortuyn, 

‘Pleiten tegenover het beeldscherm’,  

Adv.bl. 2020, afl. 5, p. 16-19. 

37. Vgl. Conclusie van A-G F.F. Langemeijer, 

ECLI:NL:PHR:2020:705, bij HR 25 septem-

ber 2020, ECLI:NL:HR:2020:1509, par. 2.25.

38. Zie ook de EHRM-zaken van 5 oktober 

2006, 45106/04 (Marcello Viola/Italië) en 

2 november 2010, 21272/03 (Sakhnovskiy/

Rusland).

39. Zie Verrest, a.w., p. 43.

40. Vgl. Droogleever Fortuyn, a.w., p. 17.

41. De rechter geeft er in de praktijk waar-

schijnlijk de voorkeur aan om de verbinding 

in stand te houden – mogelijk om latere 

(her)verbindingsproblemen te voorkomen 

– en dat partijen zich tijdens een tijdelijke 

schorsing van de zitting terugtrekken, waar-

bij zij hun video- en geluidsverbinding die-

nen uit te schakelen. Vgl. de ‘Manual for 

attending an NCC Skype hearing’ van het 

Netherlands Commercial Court, a.w.: 

‘During the break the connection is not 

terminated, but video and audio are swit-

ched off’. Zie voorts Dunk & Droogleever 

Fortuyn, a.w., p. 21 en Droogleever  

Fortuyn, a.w., p. 17-18.

42. Zij zouden daarbij via e-mail, sms, of 

een mobiele applicatie kunnen overleggen. 

Vgl. de ‘Manual for attending an NCC 

Skype hearing’ van het Netherlands Com-

mercial Court, a.w.: ‘they can do so by 

instant messaging’. Zie ook Droogleever 

Fortuyn, a.w., p. 18.

43. Partijen lijken hun bewijsovereenkom-

sten doorgaans voorafgaand aan een civiele 

procedure te sluiten. Echter, gezien de partij-

autonomie en het doel van de bewijsover-

eenkomst – het creëren van rechtszekerheid 

voor en door de partijen – zou ik willen 

bepleiten dat zij een dergelijke overeen-

komst ook na aanvang van de procedure 

kunnen sluiten. Zie over de bewijsovereen-

komst bijv. B.T.M. van der Wiel, ‘De Bewijs-

overeenkomst’, WPNR 2002/6480, p. 221-

229 en HR 10 april 2009, 

ECLI:NL:HR:2009:BG9470, NJ 2010/471, 

m.nt. C.J.M. Klaassen (Verschoningsrecht 

mediator), r.o. 3.3, waaruit volgt dat partij-

en alleen met ‘een uitdrukkelijk daarop 

gerichte bepaling’ een bepaald bewijsmiddel 

kunnen uitsluiten als toelaatbaar bewijs 

tijdens een civiele procedure.

44. Dit gezien het feit dat in dat geval de 

geest toch al uit de fles is. Vgl. C.J.M. 

Klaassen, annotatie bij HR 10 april 2009,  

NJ 2010/471, ECLI:NL:HR:2009:BG9470 

(Verschoningsrecht mediator), par. 5 (ver-

wijzend naar Wigboldus).

45. Zie bijv. Rb. Amsterdam 4 september 

1991, NJ 1992/351, r.o. 2 en de conclusie 

van A-G W.H. Vellinga, 

ECLI:NL:PHR:2013:BV3004, bij HR 12 

februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BV3004, 

NJ 2013/505, m.nt. J. Legemaate, par. 34.

46.  Zie F.J. Fernhout, Het verschonings-

recht van getuigen in civiele zaken (diss. 

Maastricht), Maastricht: Gianni 2004, p. 

317 en 320, die aangeeft dat het verkregen 

bewijs dient te worden uitgesloten indien 

de verschoningsgerechtigde niet de infor-

matie zou hebben gedeeld wanneer hij ten 

overstaan van de civiele rechter zijn ver-

schoningsrecht had kunnen inroepen. Vgl. 

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 29 januari 

2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:285, JBPr 

2019/38, m,nt. M.R Kremer, r.o. 3.5.2. In 

de noot bij dit arrest vraagt de annotator 

zich voorts af – gezien het belang van een 

‘“zindelijke, rechtens verantwoorde bewijs-

garing”’, en dat het gebrek daaraan (bijv. in 

het geval van een onrechtmatige verkrijging 

van het bewijs) onder bijzondere omstan-

digheden kan leiden tot bewijsuitsluiting 

(waarbij de annotator impliciet verwijst naar 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 4 september 

2012, RAV 2013/10, r.o. 35) – of de rechter 

het bewijs ook dient uit te sluiten indien de 

verschoningsgerechtigde de informatie 

buiten rechtens en op een vrijwillige basis 

heeft prijsgegeven. Zie M. Kremer, annota-

tie bij Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 29 

januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:285, 

JBPr 2019/38, p. 497-498. In dat geval 

openbaart de verschoningsgerechtigde de 

informatie dus vrijwillig, en niet als gevolg 

van een (door hem) gemaakte fout. Mijns 

inziens kan de rechter de informatie die op 

een dergelijke manier is verkregen in begin-

sel wel als toelaatbaar bewijs kwalificeren. 

Vgl. Fernhout, a.w. p. 314-315, die aan-

geeft dat dit enkel anders is indien kan 

worden gesteld dat de verschoningsgerech-

tigde werd misleid op het moment dat hij 

de informatie prijsgaf.

47. Zie Rule 502 van de Federal Rules of 

Evidence voor wat betreft het Amerikaanse 

civiele procesrecht, en Rule 31.20 van de 

Engelse Civil Procedure Rules (welke regel 

ook wordt besproken in N.A.M.E.C. Fanoy, 

De geheimhoudingsplicht en het verscho-

ningsrecht van de advocaat (diss. Amster-

dam UvA), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 

2017, p. 385-387.

48. Als uitgangspunt daarbij geldt dat de 

rechter enkel de bewijsovereenkomst op 

verzoek van een betrokken (contracts)partij 

– en dus niet ex officio – kan toepassen. Zie 

HR 10 april 2009, 

ECLI:NL:HR:2009:BG9470, NJ 2010/471, 

m.nt. C.J.M. Klaassen (Verschoningsrecht 

mediator), r.o. 3.3.

49. Zie ook A.C. van Schaick, ‘Bewijsover-

eenkomsten en geheimhoudingsafspraken’, 

NTBR 2006/18, par. VI.

50. Vgl. Van der Ende, a.w., p. 52 en A.H.T. 

de Haas & M.Ü. Özsüren, ‘Videoconferen-

tie = surrogaat’, FUTD 2019, afl. 11, p. 11. 

Toenmalig Minister van Justitie Donner 

meende desondanks dat de videoconferen-

tie vergelijkbaar is met een getuigenverhoor 

ter terechtzitting (zie Kamerstukken I 

2004/05, 29 828, C, p. 2). Zijn mening 

werd destijds al bekritiseerd (zie bijv. Wier-

singa, a.w., p. 1836).

51. Zie bijv. A. Salyzyn, ‘A New Lens: Refra-

ming the Conversation about the Use of 

Video Conferencing in Civil Trials in Onta-

rio’, Osgoode Hall Law Journal 2012, (50), 

afl. 2, p. 445-446; Zie ook M. Dubelaar & 

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, par. 3, 

en meer uitvoerig B. Glunz, Psychologische 

Effekte beim gerichtlichen Einsatz von 

Videotechnik (diss. Freiburg). Tübingen: 

Mohr Siebeck 2012. Voor een voorbeeld uit 

de praktijk, zie Droogleever Fortuyn, a.w., 

p. 19.

52. Vgl. Verrest, a.w., p. 49; Alwin, a.w., p. 

175.

53. Zie Alwin, a.w., p. 177. Vgl. Wiersinga, 

a.w., p. 1837 verwijzend naar Kamerstuk-

ken II 2004/05, 29828, 7, p. 8, waarin de 

Minister van Justitie aangeeft dat dit moge-

lijk is wanneer dit volgens de rechtspraktijk 

noodzakelijk is.

54. Daarnaast moet het transcript ook door 

de getuige worden ondertekend, zie Parl. 

Gesch. Bewijsrecht, p. 280-281.

dergelijke houding kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt 
doordat de ondervraagde persoon het ongemakkelijk 
vindt om in een camera te praten, en daardoor enigszins 
hakkelend of twijfelend overkomt.50 Wanneer de rechter 
hierna tot de bewijswaardering overgaat, kan hij – mede 
gezien het feit dat hij geen volledig zicht heeft gehad op 
de situatie waarin de persoon de verklaring heeft afge-
legd – redenen zien om te twijfelen aan de betrouwbaar-
heid van de verkregen verklaring.51 Ook een haperende 
verbinding kan afbreuk doen aan de bewijswaardering 
van de verkregen verklaring, bijvoorbeeld wanneer het 
ertoe leidt dat de rechter een verklaring van een partij of 

getuige onjuist interpreteert.52 Om dit te voorkomen, 
dient de rechter – mede in het licht van het recht op 
hoor en wederhoor – belangrijke punten uit de afgelegde 
verklaring regelmatig te herhalen, dan wel te parafrase-
ren. Hij kan er ook toe besluiten om de verklaring te 
laten opnemen,53 maar dit leidt vooral tot een extra 
werklast voor de griffier die het transcript letterlijk dient 
uit te schrijven alvorens het als bewijs kan dienen.54 
Daarom zou men – zeker gezien de door de coronacrisis 
veroorzaakte achterstanden – beter aandacht kunnen 
besteden aan het vooraf testen van de videoverbinding 
in samenspraak met de procespartijen en eventuele 
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55. Zie Alwin, a.w., p. 174 en 177-178, die 

daarbij de ondersteunende rol van de dienst 

IVO en de griffier beschrijft. Vgl. Van der 

Ende, a.w., p. 52-53, die opmerkt dat ‘tele-

horen enkel mogelijk is met een goede 

centrale planning en coördinatie’ en dat 

‘het videosysteem uitgebreid getest moet 

worden’. Zie ook www.rechtspraak.nl/

English/NCC/news/Pages/COVID19-NCC-

is-open-for-business-but-restrictions-apply.

aspx: ‘Approximately 60/30 minutes before 

the hearing the clerk will perform a test’.

56. Zie in dat kader onder meer art. 27(1) 

Rv en art. 121 Gw, alsmede art. 6 EVRM.

57. Vgl. Alwin, a.w., p. 174 en G. Lewin, 

‘Caribische strafvordering in de praktijk’, 

NJB 2018/1000, afl. 20, p. 1439, die eerder 

aangaf dat de videoconferentie in het Cari-

bische gedeelte van het Koninkrijk daarom 

niet werd gebruikt voor de inhoudelijke 

behandeling van de zaak.

58. Vgl. Wiersinga, a.w., p. 1836 en J. van 

Breda et al, ‘De “coronazaaksbehandeling 

(CZB)”’, NJB 2020/1809, afl. 28, p. 2043. 

Zie voorts www.rechtspraak.nl/English/

NCC/news/Pages/COVID19-NCC-is-open-

for-business-but-restrictions-apply.aspx: 

‘Members of the press and members of the 

public are welcome to attend NCC cour-

troom hearings. NCC hearings may be in a 

courtroom or on Skype for Business. Regis-

tration is required for both types of hea-

rings’.

59. Denk bijvoorbeeld aan het fenomeen 

‘Zoombombing’. Vgl. de ‘Manual for atten-

ding an NCC Skype hearing’ van het 

Netherlands Commercial Court, a.w.: ‘Any-

one from the public wishing to attend 

should contact the NCC registry to obtain a 

login link’. All participants must be on 

screen (webcam on). The microphone is 

switched off (…) [and anyone] not in com-

pliance with the rules is removed from the 

videoconference’.

60. Onder deze bepaling geldt dat de rech-

ter een video- of teleconferentie kan gelas-

ten zonder de instemming van een of meer-

dere partijen, wanneer hij meent dat dit in 

het licht van de omstandigheden aanvaard-

baar is. Zie Kamerstukken II 2019/20, 

35434, 3, p. 3 (MvT). Voor kritiek, zie bijv. 

Van Breda et al, a.w., p. 2042-2043 en Van 

Zelst, a.w., p. 109. 

61. Vgl. Van Zelst, a.w., p. 108. Zie echter 

voor een geval waarin de rechter wel reke-

ning hield met de instemming van de in casu 

Duitse partij, Rb. Oost-Brabant 30 oktober 
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getuigen, om waar mogelijk technische problemen of 
onhandigheden te voorkomen.55

Ten derde dient de rechter ervoor te zorgen dat hij 
bij het gelasten van een videoconferentie het openbaar-
heidsbeginsel – behoudens zwaarwegende redenen – res-
pecteert.56 Dit uitgangspunt staat bij het gebruik van de 
videoconferentie op een gespannen voet met de nood-
zaak om de verbinding goed te beveiligen.57 Gezien het 
gevaar dat de videoverbinding kan worden gehackt, ben ik 
daarom van mening dat een behandeling van de zaak in 
de raadkamer krachtens artikel 27(1) Rv enkel in het 
gerechtsgebouw zou mogen plaatsvinden. Voor de overige 
zaken geldt aldus het uitgangspunt dat de pers en overige 
aanwezigen het afgenomen getuigenverhoor of – op ver-
zoek – de virtuele mondelinge behandeling mogen bijwo-
nen.58 Indien een derde de laatstgenoemde behandeling 
ook zonder een daaraan voorafgaand gemaakt verzoek 
mag bijwonen, kan dit mijns inziens leiden tot een ernsti-
ge verstoring van de behandeling van de zaak.59

Ten slotte vermeld ik voor de volledigheid dat de 
rechter echter wel kan besluiten om audiovisuele midde-
len te gebruiken, indien niet alle partijen hiermee instem-
men. Voor wat betreft zijn beslissing tot het houden van 
een compleet virtuele zitting volgt dit thans uit artikel 2 
van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.60 Ten 
aanzien van zijn beslissing om middels een videoconfe-
rentie het getuigenverhoor af te nemen, staat dit al langer 
vast.61 Desalniettemin zullen de partijen eerder geneigd 
zijn om de beslissing van de rechter en de verdere voort-
zetting van de procedure te accepteren, indien de rechter 
inzicht geeft in de overwegingen op basis waarvan hij tot 
zijn besluit is gekomen.62 Dit is temeer van belang, gezien 
het feit dat partijen tegen zijn discretionaire beslissing 
geen tussentijds beroep kunnen aantekenen.63 De rechter 
moet aldus inzichtelijk maken waarom hij overtuigd is 
geraakt van het idee dat door het gebruik van de video-
conferentie geen (onevenredige) afbreuk wordt gedaan 
aan de betrouwbaarheid van de verkregen verklaring en 
de rechtspositie van partijen.64

5. Conclusie
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat civiele rechters 
vaker de videoconferentie zijn gaan gebruiken. Hierdoor 
vinden mondelinge behandelingen en getuigenverhoren 
thans geregeld via audiovisuele communicatiemethoden 
plaats. Dit terwijl civilisten voorheen terughoudend waren 
met het gebruik van de videoconferentie. 

In deze bijdrage is uiteengezet hoe de videoconferen-
tie zich verhoudt tot de andere mogelijkheden die de 
civiele rechter heeft om personen op afstand te (laten) 

horen. Daarbij kwam naar voren dat de videoconferentie 
mede vanuit tijd- en kostenoverwegingen een aantrekke-
lijk alternatief vormt voor de binnenlandse rogatoire com-
missie, of het op locatie horen van een getuige door de 
bodemrechter zelf. Voorts zijn in deze bijdrage drie pun-
ten besproken die de traditionele terughoudendheid 
onder civiele rechters voor wat betreft het gebruik van de 
videoconferentie kunnen verklaren. In dat kader heeft de 
auteur aandacht besteed aan het onmiddellijkheidsbegin-
sel (artikel 155 Rv) en de bewijswaardering (artikel 152), 
alsmede de noodzaak tot het voorhanden hebben van de 
faciliteiten die een videoconferentie mogelijk maken. Tot 
slot is door de auteur een eerste aanzet gegeven voor het 
samenstellen van een ‘videoconferentie-checklist’ in civie-
le zaken. De besproken punten moeten zijns inziens door 
de rechter in ogenschouw worden genomen, alvorens hij 
besluit dat de mondelinge behandeling of het getuigen-
verhoor digitaal zal plaatsvinden.  

Het openbaarheidsbeginsel staat bij 

het gebruik van de videoconferentie 

op een gespannen voet met de  

noodzaak om de verbinding goed te 

beveiligen


