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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.  Zowel vanuit  de rechtspraak, het 
openbaar ministerie, de politie, de Koninklijke marechaussee en de bijzondere 
opsporingsdiensten, de advocatuur en de wetenschap is de afgelopen twee en een  
half jaar in het kader van het wetgevingsprogramma Modernisering van het 
Wetboek van Strafvordering door een groot aantal professionals inbreng geleverd 
in de werkgroepen, overleggen, congressen, expertmeetings, werkbezoeken en 
onderzoeken die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de bijgevoegde 
concepten.  Tevens is in het kader van het programma Modernisering van het 
Wetboek van Strafvordering: consequenties voor de keten (MSvCK) in diezelfde 
tijd in samenspraak met de genoemde organisaties gewerkt aan het in kaart 
brengen van de consequenties die zij van de voorstellen zullen ondervinden. 
  
Ik ben de professionals werkzaam in of betrokken bij de opsporing, vervolging, 
verdediging en rechtspraak zeer erkentelijk voor de bijdrage die zij hebben 
geleverd bij de voorbereiding van deze voorstellen.  Uit deze bijdrage blijkt het 
belang van een nieuw en evenwichtig Wetboek van Strafvordering en van het 
tijdig in kaart brengen van de effecten van de voorstellen voor het dagelijkse 
werk van degenen die bij de strafrechtspleging betrokken zijn. 
 
In oktober 2016 zijn de concepten van de integrale vaststellingswetten van de 
boeken 1 en 2 voorgelegd aan de ketenpartners en de Nederlandse Orde van 
Advocaten.  Eind december vorig jaar zijn deze concepten met hen besproken. Bij 
de toezending in oktober is het voorbehoud gemaakt dat de tekst nog wijziging 
zal kunnen ondergaan, omdat deze teksten  ook voorgelegd zouden worden aan 
de Commissie Modernisering van het Wetboek van Strafvordering en prof. mr. G. 
Knigge als adviseur bij dit wetgevingsproject. De commissie en de heer Knigge 
hebben de afgelopen twee jaar op deelonderwerpen geadviseerd . De afgelopen 
maanden zijn de oktober- versies van de wetsvoorstellen door de commissie en 
de heer Knigge bezien op onderlinge samenhang, consistentie en systematiek.  
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De bespreking in de commissie en de advisering van de heer Knigge hebben 
geleid tot wijzigingen ten opzichte van de zgn. oktober versies van de 
wetsvoorstellen. Deze wijzigingen zijn in de meeste gevallen niet zozeer 
inhoudelijk, maar  meer van systematische aard. Dit heeft geleid tot een andere 
hoofdstukindeling, met name voor Boek 1,  en de verdeling van de onderwerpen 
over de hoofdstukken van Boek 1 en over de boeken 1 en 2 (zoals de doorbreking 
van het verschoningsrecht). De hoofdstukken 2 tot en met 4 van Boek 1, waarin 
kort gezegd de rechtspraak, opsporing en vervolging en de verdachte en 
raadsman zijn geregeld, hebben een andere vorm gekregen. Overwogen wordt 
nog een hoofdstuk toe te voegen over de tenuitvoerlegging, waarin een aantal 
bepalingen worden opgenomen uit het bij de Eerste Kamer aanhangige 
wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen 
(Kamertukken I 2016/17, 34 086, A).  Onderwerp van verdere doordenking is 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 zijn de regels van de 
relatieve competentie aangepast. Ook over dit onderwerp vindt een nadere 
doordenking plaats. De visieontwikkeling ten aanzien van de hulpofficier van 
justitie die nog niet is afgerond, kan aanleiding zijn tot nadere besluitvorming van 
zijn plaats binnen strafvordering. De memorie van toelichting op boek 1 heeft 
naar aanleiding van de adviezen van de commissie en de heer Knigge een nieuwe 
inleiding gekregen waarin duidelijker uiteen wordt gezet welke veranderingen in 
de samenleving en de strafrechtspleging de afgelopen decennia de behoefte aan 
modernisering heeft doen groeien, wat dat betekent voor de structuur van het 
nieuwe wetboek en tot welke systematische vernieuwingen dat aanleiding heeft 
gegeven.  
 
In Boek 2 heeft de  toetsing op systematiek   geleid tot een aanpassing van de 
regeling van de vrijheidsbeperkende maatregelen in relatie tot de voorlopige 
hechtenis en in het hoofdstuk over de inbeslagneming is in de procedure voor 
beslag inzake verschoningsgerechtigde stukken een onderscheid gemaakt tussen 
beslag en de kennisneming. Met deze aanpassingen zijn geen inhoudelijke 
wijzigingen beoogd. De regeling van het beslag op gegevens is wel inhoudelijk 
gewijzigd. De definities (van o.a. telecomprovider) en het toepassingsbereik zijn 
gewijzigd. Met name het onderscheid tussen kennisneming van gegevens en 
inbeslagneming van gegevens in de verschillende situaties heeft tot een 
aanpassing geleid en vergt  nog een verdere doordenking.    
 
Waar  de aanpassingen inhoudelijk van aard zijn (beslag op voorwerpen en 
gegevens), wordt door het programma WSvCK, in samenspraak met de 
ketenpartners,  in de consultatiefase opnieuw de uitvoeringsconsequenties  
onderzocht.  
 
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 
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.    
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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.   
 
De Minister van Veiligheid en Justitie, 
 
 
 
 
 
S.A Blok 
 


