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Onderwerp Consultatie boeken 1 en 2 nieuwe Wetboek van strafvordering

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Bijgaand zend ik u ter advisering het concept-wetsvoorstel Vaststellingswet Boek
1 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Strafvordering in het algemeen)
en het concept-wetsvoorstel Vaststellingswet Boek 2 van het nieuwe Wetboek
van Strafvordering (Het opsporingsonderzoek).
Deze concept-wetsvoorstellen bevatten de eerste twee boeken van het
gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering. Deze wetsvoorstellen zijn
ontwikkeld binnen het wetgevingsprogramma Modernisering van het Wetboek van
Strafvordering. Binnen dat programma is vanuit de rechtspraak, het openbaar
ministerie, de politie en de andere opsporingsdiensten, de advocatuur en de
wetenschap door een groot aantal professionals inbreng geleverd in werkgroepen,
overleggen, congressen, expertmeetings, werkbezoeken en wetenschappelijke
onderzoeken, die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de bijgevoegde
concepten. Daarnaast is in het programma Wetboek van Strafvordering
Consequenties voor de Keten gekeken naar de effecten van de voorstellen voor
het dagelijks werk van de professionals in de strafrechtsketen.
Naast de inbreng vanuit de praktijk hebben de Commissie Modernisering van het
Wetboek van Strafvordering en prof. Knigge als vaste adviseurs en klankbord aan
de totstandkoming van de voorstellen bijgedragen. De commissie en de heer
Knigge hebben op deelonderwerpen geadviseerd en de concept-wetsvoorstellen
bezien op onderlinge samenhang, consistentie en systematische aanpak.
Een drietal onderwerpen vergt nog een nadere doordenking. Het betreft de
volgende onderwerpen.
De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering en de organieke
wetgeving: dit kan betekenen dat onderwerpen die in het WSv zijn geregeld,
overgeheveld worden naar de organieke wetgeving. Door het veranderde
vervolgingsbegrip en de landelijke bevoegdheid van de officier van justitie worden
de regels van de relatieve competentie aangepast. Voor wat betreft de uitwerking
hiervan gaat het denken nog door. Dit geldt ook voor de regeling van het beslag
op gegevens.
Graag ontvang ik uw advies over de beide concept-wetsvoorstellen voor 1 juli
2017. Ik vraag uw bijzondere aandacht daarbij ook voor de onderwerpen waarvan
ik hiervoor heb aangegeven dat nadere doordenking nodig is. Daarnaast bied ik u
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aan dat de wetgevingsambtenaren van mijn ministerie ten behoeve van de
advisering voorlichting geven over de concept wetsvoorstellen. In september van
dit jaar wordt voor de derde keer een landelijk congres gehouden over de
modernisering van het Wetboek van Strafvordering dat deels in het teken zal
staan van de uitgebrachte adviezen.
Inmiddels wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van de boeken 3 tot en met
6 die in het najaar in consultatie kunnen worden gegeven. Ik merk daarbij op dat
keuzes die bij deze in ontwikkeling zijnde boeken worden gemaakt hun weerslag
kunnen hebben op de tekst van de boeken 1 en 2.
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De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Pagina 2 van 2

