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-Nationale Politie 

-Platform bijzondere opsporingsdiensten 

-Koninklijke Marechaussee 

-Nederlandse Orde van Advocaten 

-Openbaar ministerie 

-Raad voor de rechtspraak 

-Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 

  

Datum 4 oktober 2018 

Onderwerp Consultatie onderdeel opsporing in een digitale omgeving 

modernisering Wetboek van Strafvordering 

 

 

 

 

Bijgaand zend ik u ter advisering een nieuw onderdeel van het concept-Boek 2 

(Het opsporingsonderzoek) van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

 

In juli 2017 heeft de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie de Commissie 

modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk ingesteld, onder 

voorzitterschap van prof. E.J. Koops. In de commissie waren het Openbaar 

Ministerie, de zittende magistratuur, de Nederlandse Orde van Advocaten, de 

Politie, de Bijzondere opsporingsdiensten en de wetenschap vertegenwoordigd. 

 

De commissie kreeg tot taak de minister te adviseren over de vraag of de 

wettelijke regeling van het opsporingsonderzoek, zoals neergelegd in de 

consultatieversie van het concept-Boek 2, voldoet, of bijstelling dan wel 

aanvulling behoeft.  

 

Op 26 juni 2018 heeft de commissie haar rapport “Regulering van 

opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving” aan de Minister van Justitie 

en Veiligheid overhandigd.  

 

In de afgelopen periode is een groot aantal aanbevelingen uit het rapport van de 

commissie verwerkt in concept-voorstellen van het nieuwe Boek 2. Een van de 

wijzigingen die zijn doorgevoerd is het afstappen van de idee van ‘beslag van 

gegevens’. Ook wordt een andere vorm van normering voor onderzoek aan 

digitale-gegevensdragers en geautomatiseerde werken voorgesteld.  

 

Deze concept-voorstellen bevatten wijzigingen ten opzichte van de 

consultatieversie van Boek 2 (februari 2017). Dat betekent dat wijzigingen die 

zijn opgenomen in de ambtelijke tussenversie die nadien met een aantal van u 

informeel is gedeeld, en die niet voortvloeien uit het rapport van de Commissie 

Koops, in dit consultatiedocument buiten beschouwing zijn gelaten. 

 

De voorstellen bestaan uit de volgende negen onderdelen.  

 

 

Directie Wetgeving en 

Juridische Zaken 

Sector straf- en sanctierecht 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/jenv 
  

Contactpersoon 

 
  

  

Ons kenmerk 

 

 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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Ons kenmerk 

... 

 

 

 

In onderdeel A zijn wijzigingen opgenomen in de definitiebepaling van artikel 

2.1.1.1. 

 

In de onderdelen B en C zijn de nieuwe afdelingen 7.3.1 en 7.3.2 integraal 

opgenomen. Het betreft de eerste twee afdelingen van de nieuwe titel 7.3 

“Onderzoek van gegevens”. 

In het kader in afdeling 7.3.1 is een aantal nieuwe definities opgenomen. Wij 

vragen u om in uw consultatieadvies aan te geven of het uw voorkeur heeft om 

deze definities in de wet op te nemen of alleen in de memorie van toelichting. 

 

In onderdeel D zijn de wijzigingen in afdeling 7.3.3 “verstrekking van gegevens” 

opgenomen. Deze afdeling bevat de huidige vorderingsbevoegdheden. Nieuwe 

voorstellen in deze afdeling betreft de mogelijkheid tot het geven van een 

generiek bevel tot verstrekken van gegevens (artikel 2.7.3.3.3, vijfde lid) en de 

mogelijkheid tot het geven van een bevel tot verwerking (artikel 2.7.3.3.6a). 

 

In onderdeel E is de nieuwe titel 7.4 “ontoegankelijkmaking en vernietiging van 

gegevens” opgenomen. Ten opzicht van de consultatieversie van Boek 2 is deze 

titel vernummerd en op enkele onderdelen aangepast. 

 

Onderdeel F betekent een noodzakelijke vernummering van titels door het 

samenvoegen van de inhoud van twee titels in één titel. 

 

In de onderdelen G, H en I zijn wijzigingen in twee heimelijke bevoegdheden uit 

hoofdstuk 8 van concept-Boek 2 en het verkennend onderzoek opgenomen. 

 

Uw reactie op de concept-voorstellen ontvang ik zowel schriftelijk als elektronisch 

graag vóór 6 november 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 

 


