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Bijlage	7	 	 Impactparagraaf	
	
Behorend	bij	het	proefschrift	‘De	videoreconstructie	in	het	strafproces’		
van	Jan	Willem	van	Manen	
	
De	videoreconstructie,	waarbij	door	en	op	aanwijzing	van	verdachten	en	getuigen	meestal	
op	 de	 oorspronkelijke	 plaats	 en	 onder	 zoveel	 mogelijk	 gelijke	 omstandigheden,	 een	
gebeurtenis	 wordt	 nagespeeld,	 wordt	 sinds	 de	 jaren	 70	 van	 de	 vorige	 eeuw	 in	 het	
Nederlandse	strafproces	gebruikt	om	bij	te	dragen	aan	de	vaststelling	van	de	ware	toedracht.	
De	methode	wordt	vooral	toegepast	bij	ernstige	geweldsdelicten	en	bij	 levensdelicten.	De	
videoreconstructies	vinden	plaats	op	verzoek	of	in	opdracht	van	de	rechter,	het	openbaar	
ministerie,	de	verdediging,	de	politie	of	anderen	bij	het	strafproces	betrokken	actoren.	De	
begeleiding	van	de	betrokken	verdachten	en	getuigen	en	de	audiovisuele	registratie	wordt	
tot	 op	 heden	 vrijwel	 altijd	 uitgevoerd	 door	 leden	 van	 het	 Landelijk	 Video	 Reconstructie	
Team	van	de	politie.	

Deze	videoreconstructies	vormen	een	belangrijke	bron	voor	het	verwezenlijken	van	
het	 doel	 van	 het	 strafproces,	 het	 vervolgen	 van	 de	 schuldige	 en	 het	 voorkomen	 van	
vervolging	van	de	onschuldige.	

Het	onderzoek	is	gericht	op	het	vaststellen	van	de	bijdrage	die	de	videoreconstructie	
aan	de	waarheidsvinding	in	het	strafproces	levert	en	op	welke	wijze	die	bijdrage	kan	worden	
geoptimaliseerd.	Hierbij	is	de	focus	vooral	gericht	op	de	rechtmatigheid	en	betrouwbaarheid	
van	het	verkregen	resultaat.	
	
Het	maatschappelijke	belang	van	de	uitvoering	en	het	resultaat	van	de	videoreconstructie	
kent	 verschillende	 aspecten.	 Indien	 een	 reconstructie	 niet	 zorgvuldig	 wordt	 uitgevoerd	
en/of	de	resultaten	niet	correct	worden	geïnterpreteerd,	kunnen	de	resultaten	tot	dwaling	
leiden,	met	 nadelige	 gevolgen,	 niet	 alleen	 voor	 de	 direct	 betrokkenen	 bij	 de	 betreffende	
strafzaak,	maar	ook	voor	het	aanzien	van	onze	rechtsstaat.	Het	aanzien	van	de	rechtstaat	is	
onlosmakelijk	verbonden	met	het	vertrouwen	erin.		Dit	vertrouwen	is	van	groot	belang	voor	
de	bereidheid	van	de	burgers	tot	het	naleven	van	de	geldende	wet-	en	regelgeving	en	tot	het	
bijdragen	aan	de	handhaving	van	de	vastgestelde	normen	en	wordt	beïnvloed	door	de	wijze	
waarop	 politie	 en	 justitie	 hun	 taak	 uitvoeren.	 Bij	 het	 verkrijgen	 en	 behouden	 van	 dit	
vertrouwen	gaat	het	niet	alleen	om	het	resultaat	van	het	strafproces,	maar	vooral	ook	om	de	
wijze	waarop	dat	resultaat	is	verkregen.		Als	politie	en	justitie	hun	taak	in	de	ogen	van	de	
burgers	op	een	rechtmatige	wijze	uitvoeren,	verkrijgt	hun	optreden	daarmee	legitimiteit.	Uit	
CBS-onderzoek	blijkt	dat	het	vertrouwen	dat	de	burgers	in	politie	en	justitie	hebben	hoog	is	
(politie	 72,4%	 en	 rechters	 69%).	 Als	 bij	 de	 uitvoering	 van	 een	 videoreconstructie	 geen	
eerlijke	en	betrouwbare	procedure	wordt	gevolgd	en	normen	worden	geschonden,	draagt	
dat	mogelijk	bij	aan	verlies	van	vertrouwen	in	de	rechtsstaat.		

De	rechter	voert	ter	zitting	een	reconstructie	grotendeels	in	de	verbeelding	uit	door	
middel	 van	 alle	 op	 dat	 moment	 beschikbare	 gegevens,	 waaronder	 gegevens	 die	 zijn	
verkregen	 tijdens	 eerder	 uitgevoerde	 reconstructies,	 zoals	 het	 forensisch-technische	
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onderzoek	door	de	politie	en	het	onderzoek	door	een	deskundige.	De	rechter	vormt	zich	op	
basis	daarvan	een	beeld	van	de	feitelijke	toedracht,	waarop	vervolgens	een	juridisch	oordeel	
wordt	geveld,	dat	al	dan	niet	tot	een	veroordeling	leidt.		
	 Voorkomen	moet	worden	dat	videoreconstructies	bij	deze	oordeelsvorming	tot	een	
ongewenst	gevolg	leiden.	Dit	kan	in	het	uiterste	geval	een	onterechte	veroordeling	zijn,	maar	
ook	 een	 onterechte	 vrijspraak.	 Om	 die	 reden	 dienen	 videoreconstructies	 zorgvuldig	 te	
worden	 uitgevoerd.	 De	 wijze	 van	 uitvoering	moet	 te	 allen	 tijde	 tot	 een	 zo	 betrouwbaar	
mogelijk	resultaat	leiden,	dat	op	rechtmatige	wijze	is	verkregen.			
	
Het	 wetenschappelijk	 belang	 van	 dit	 onderzoek	 is	 significant,	 vooral	 doordat	 de	
videoreconstructie	 tot	dusverre	binnen	Nederland	geen	object	 is	geweest	van	zelfstandig	
wetenschappelijk	onderzoek.	Het	onderzoek	biedt	kennis	en	 inzicht	 in	de	grondslagen	en	
uitvoering	 van	 de	 videoreconstructie.	 Deze	 zijn	 niet	 eerder	 wetenschappelijk	 kritisch	
beschouwd.	De	verwachte	impact	van	de	resultaten	van	dit	onderzoek	is	dan	ook	groot.	De	
kennis	 en	 de	 inzichten	 die	 zijn	 verkregen,	 hebben	 gedeeltelijk	 betrekking	 op	 juridische	
beginselen,	 die	 aan	 de	 videoreconstructie	 ten	 grondslag	 liggen	 en	 gedeeltelijk	 op	
rechtspsychologische	aspecten,	waarmee	bij	de	uitvoering	van	videoreconstructies	rekening	
moet	worden	gehouden.		

Uit	 het	 onderzoek	 is	 gebleken	 dat	 de	 videoreconstructie	 al	 vele	 jaren	 in	 het	
strafproces	bij	de	vaststelling	van	de	ware	toedracht	van	een	gebeurtenis	wordt	uitgevoerd	
en	bij	de	beoordeling	van	de	vervolging	wordt	gebruikt,	terwijl	deze	methode	als	zodanig	
niet	door	wet-	en	regelgeving	is	genormeerd.		

Het	onderzoek	laat	verder	zien	dat	bij	de	voorbereiding,	uitvoering	en	audiovisuele	
registratie	 van	 videoreconstructies	 een	 aantal	 aspecten	 in	 het	 belang	 van	 de	
waarheidsvinding	dringend	aanpassing	behoeft.	Zo	dient	de	positie	van	de	verdediging	te	
worden	 versterkt.	 De	 verdediging	 is	 bij	 videoreconstructies	 vooral	 afhankelijk	 van	 de	
medewerking	van	de	officier	van	justitie	en	de	rechter	en	verzoeken	van	de	verdediging	tot	
het	 doen	 uitvoeren	 van	 een	 videoreconstructie	 worden	 regelmatig	 afgewezen.	 De	
verdediging	 kan	 zelfstandig	 geen	 gebruik	 maken	 van	 de	 inzet	 van	 het	 Landelijk	 Video	
Reconstructie	 Team	 van	 de	 politie,	 dat	 vrijwel	 alle	 videoreconstructies	 begeleidt	 en	
audiovisueel	registreert.	Dit	team	kan	alleen	worden	ingezet	door	de	officier	van	justitie	of	
de	rechter.	Dit	 is	vanuit	het	oogpunt	van	de	verdediging	een	ongewenste	situatie,	daar	er	
geen	ander	team	met	de	gewenste	kennis	en	ervaring	van	videoreconstructies	is.	Bovendien	
is	uit	het	onderzoek	gebleken	dat	het	initiatief	tot	het	houden	van	een	videoreconstructie	
meestal	 van	 de	 verdediging	 komt.	 Verder	 bleek	 dat	 de	 videoreconstructie	 in	 de	 meeste	
onderzochte	zaken	geen	voor	de	verdachte	ontlastend	effect	heeft	gehad.		

Een	 ander	 aspect	 dat	 aandacht	 behoeft,	 is	 de	 onduidelijkheid	 over	 het	 gewenste	
deskundigheidsniveau	van	de	begeleider-verhoorder	bij	een	videoreconstructie	en	van	hen,	
die	 verantwoordelijkheid	 zijn	 voor	 de	 audiovisuele	 registratie.	 Dit	 hangt	 samen	met	 het	
ontbreken	van	richtlijnen	voor	de	videoreconstructie.	In	de	huidige	situatie,	waarbij	de	leden	
van	 het	 LVRT	 zowel	 de	 rol	 van	 begeleider-verhoorder	 uitvoeren	 en	 zorgdragen	 voor	 de	
audiovisuele	registratie,	wordt	de	begeleider-verhoorder	in	een	enkel	geval	als	deskundige	



 265 

aangemerkt.	In	de	meeste	gevallen	gebeurt	dit	echter	niet	en	worden	aan	de	deskundigheid	
van	de	begeleider-uitvoerder	en	de	verantwoordelijke	voor	de	audiovisuele	registratie	geen	
specifieke	eisen	gesteld.		

Het	 LVRT,	 dat	 volledig	 uit	 politiemensen	 bestaat,	 voert	 ook	 de	 begeleiding	 en	
audiovisuele	registratie	uit	bij	zaken,	waarbij	politiemensen	als	verdachten	zijn	betrokken.	
Het	lijkt	wenselijk	dat	voortzetting	van	deze	situatie	nader	wordt	bezien.	

Er	zijn	geen	richtlijnen	voor	de	uitvoering	van	videoreconstructies.	Dit	is	opmerkelijk	
gelet	 op	 het	 feit	 dat	 de	 videoreconstructie	 meestal	 wordt	 uitgevoerd	 bij	 zeer	 ernstige	
geweldsdelicten	 met	 dodelijke	 afloop	 en	 de	 impact	 van	 het	 resultaat	 van	 de	
videoreconstructie	op	de	beantwoording	van	de	uiteindelijke	 schuldvraag	groot	kan	zijn.	
Hierdoor	is	onduidelijk	aan	welke	juridische	voorwaarden	bij	de	uitvoering	moet	worden	
voldaan.	 Er	 is	 door	 de	 onderzoeker	 een	 eerste	 aanzet	 gegeven	 tot	 het	 opstellen	 van	
richtlijnen	voor	de	organisatie	en	uitvoering	van	een	videoreconstructie	in	de	vorm	van	een	
ontwerp-protocol.		
 
De	kennis,	die	met	dit	onderzoek	is	verzameld	en	vastgelegd	omtrent	de	uitvoeringseisen,	
de	mogelijkheden	en	de	beperkingen	van	een	videoreconstructie	 in	bepaalde	situaties	en	
onder	 bepaalde	 omstandigheden,	 kan	 positief	 bijdragen	 aan	 de	waarheidsvinding	 in	 het	
strafproces.	 Daarmee	 kunnen	 dwalingen	 worden	 voorkomen	 en	 de	 uitkomst	 van	 de	
videoreconstructie	bijdragen	aan	de	legitimiteit	en	het	vertrouwen	in	de	rechtspraak.	Verder	
kan	verspilling	van	geld,	tijd	en	energie	door	het	correct	hanteren	van	bepaalde	richtlijnen	
worden	voorkomen.		
	 Gelet	op	het	feit	dat	er	ook	voor	de	uitvoering	van	andere	vormen	van	reconstructies	
geen	regelgeving	bestaat,	kan	de	uitkomst	van	dit	onderzoek	ook	van	waarde	zijn	voor	die	
vormen,	 waaronder	 die	 van	 de	 meest	 actuele	 ontwikkeling	 met	 betrekking	 tot	 de	
audiovisuele	reconstructie.		
	 	




