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Datum 14 juni 2018 
Onderwerp Aanbieding ter consultatie van enkele onderdelen modernisering 

Wetboek van Strafvordering 
 
 
Hierbij zend ik u ter advisering toe enkele concept-voorstellen in het kader van de 
modernisering van het Wetboek van Strafvordering.  
 
Het betreft enkele kleinere onderdelen van de modernisering van het Wetboek 
van Strafvordering, die eerder niet zijn betrokken in de consultatie over de 
Boeken 1 en 2 van het nieuwe Wetboek. 
 
Het begrip verdachte uit het huidige artikel 27, eerste en tweede lid, Sv was 
inhoudelijk nog niet bezien (en dus voorlopig ongewijzigd overgenomen) in de 
consultatieversie van het conceptwetsvoorstel Boek 1. In de vakliteratuur is op de 
formulering van het huidige begrip echter kritiek van wetssystematische aard 
geuit. Deze kritiek geeft aanleiding tot wijziging van het begrip. Die wijziging is 
opgenomen in het meegezonden concept van een wettekst met toelichting. Voor 
de onderbouwing van deze wijziging wordt kortheidshalve verwezen naar de 
toelichting. 
 
Voorts wordt de regeling van de videoconferentie gewijzigd. Aanleiding daartoe is 
vooral de vanuit de praktijk geuite wens om op meer momenten in het 
strafproces videoconferentie mogelijk te maken en het aantal 
uitzonderingssituaties dat momenteel bestaat te verminderen. Ook zijn de 
uitzonderingen in de nieuwe regeling in de wet opgenomen in plaats van het 
onderliggende Besluit videoconferentie, zoals nu het geval is. De nieuwe regeling 
geeft ruim baan om in de praktijk met videoconferentie te experimenteren. Uit 
verschillende, in 2016 en 2017 georganiseerde pilots blijkt dat daarmee steeds 
meer ervaringen worden opgedaan, bijvoorbeeld als de verdachte door de 
raadkamer wordt gehoord in het kader van zijn gevangenhouding.  
 
Ten slotte wordt een regeling voorgesteld voor uitstel van het bewijs van 
uitoefening van de bevoegdheid tot inbeslagneming en de steunbevoegdheden 
daartoe. Een eerder concept van dit voorstel is op 19 april van dit jaar besproken 
in de Werkgroep Van Dijk/IJzerman en daarin werd dit voorstel positief 
ontvangen. Er ontstond bij alle partijen begrip voor de wens van de opsporing om 
bij een dringend onderzoeksbelang de mogelijkheid tot uitstel te hebben. Kern 
van de regeling is dat betrokkenen in beginsel direct op de hoogte worden gesteld 
van het feit dat voorwerpen bij hen in beslag zijn genomen en dat daartoe 
eventueel steunbevoegdheden zijn uitgeoefend (betreden of doorzoeken 
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Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 
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plaats/woning). Bij afwezigheid van betrokkene wordt een bewijs achtergelaten 
waaruit blijkt dat e.e.a. is gebeurd. In geval van een dringend onderzoeksbelang 
kan de officier van justitie besluiten tot uitstel van het bewijs waaruit blijkt dat er 
beslag is gelegd op voorwerpen. Deze beslissing legt de officier van justitie 
vervolgens voor aan de rechter-commissaris. Op het moment dat het onderzoek 
het toelaat wordt de betrokkene alsnog op de hoogte gesteld. Een soortgelijke 
regeling wordt voorgesteld voor de kennisgeving van uitoefening 
steunbevoegdheden tot inbeslagneming. De autoriteit die bevoegd is tot 
uitoefening van de betreding of doorzoeking is ook de autoriteit die kan beslissen 
tot uitstel van deze kennisgeving. 
 
Uw reactie op de concept-voorstellen ontvang ik zowel schriftelijk als elektronisch 
graag vóór 25 juli a.s. 
 
Omdat het advies op internet wordt gepubliceerd, verzoek ik u in verband met de 
privacy om geen persoonlijke gegevens in het advies of bij de referentiegegevens 
op te nemen.  
 
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.  
 
De Minister van Justitie en Veiligheid,  
De Minister voor Rechtsbescherming, 
namens dezen,  
 
 
 
 
 
directeur Wetgeving en Juridische Zaken 


