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Datum 30 november 2017 o kenmerk
Onderwerp Advisering concept wetsvoorstellen boeken 3 tm 6 Wetboek van

StraNordering BIJ beantwoordIng de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Bijgaand zenden wij u ter advisering het concept-wetsvoorstel Vaststellingswet Boek
3 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Beslissingen omtrent vervolging), het
concept-wetsvoorstel Vaststellingswet Boek 4 van het nieuwe Wetboek van
Strafvordering (De berechting), het concept-wetsvoorstel Vaststellïngswet Boek 5
van het nieuwe Wetboek van Strafvordering fRechtsmiddelen) en het concept-
wetsvoorstel Vaststellingswet Boek 6 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering
(Bijzondere regelingen).

Deze concept-wetsvoorstellen bevatten de vier boeken volgend op de eerste twee
boeken van het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering (respectievelijk Boek 1.
Strafvordering in het algemeen en Boek 2. De opsporing)
fhttps://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/modernisering-wetboek-van
strafvorderingJnieuws/2017/02/07/modernisering-van-het-wetboek-van-
strafvordering-vordert-gestaag), die begin dit jaar in consultatie zijn gegeven. De
ontvangen adviezen bij die wetsvoorstellen worden thans verwerkt. De toekomstige
boeken 7 (Internationale Europese strafvorderlijke samenwerking) en 8
(Tenuitvoerlegging) zijn inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd tStb. 2017, 246 en
Stb. 2017, $2) en worden vooruitlopend op de invoering van het nieuwe wetboek,
als nieuwe boeken 6 en 7 in het huidige wetboek ingevoegd. Met de nu in consultatie
gegeven concepten van de boeken 3 tot en met 6 is daarmee het gehele nieuwe
wetboek in conceptvorm beschikbaar.

Door de rechtspraak, het openbaar ministerie, de politie, de Koninklijke
marechaussee en de bijzondere opsporingsdiensten, de advocatuur en de
wetenschap is de afgelopen drie jaar in het kader van het wetgevingsprogramma
Modernisering van het Wetboek van Strafvordering door een groot aantal
professionals inbreng geleverd in werkgroepen, overleggen, congressen,
expertmeetings, werkbezoeken, publicaties en onderzoeken die die zijn
georganiseerd. Daarmee hebben zij 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 WSvCK) in diezelfde
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tijd in samenspraak met de genoemde organisaties gewerkt aan het in kaart brengen DIrtje Wetgeving en

van de uitvoeringsconsequenties die zij van de voorstellen zullen ondervinden.

Wij zijn de professionals werkzaam in of betrokken bij de opsporing, vervolging,
verdediging en rechtspraak en de wetenschap zeer erkentelijk voor de bijdrage die zij 30 november 2017

hebben geleverd bij de voorbereiding van deze voorstellen. Uit deze bijdrage blijkt de Ør I.nmck

erkenning van 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 al degenen die bij de strafrechtspleging betrokken zijn.

In mei 2017 zijn de concepten van de integrale vaststellingswetten van de boeken 3
tot en met 6 voorgelegd aan de ketenpartners en de Nederlandse Orde van
Advocaten (NOvA). In de maanden juni tot en met oktober van dit jaar zijn deze
concepten met hen besproken. Bij de toezending in mei is het voorbehoud gemaakt
dat de tekst nog wijziging zou 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 heet Knigge hebben de afgelopen twee en een halfjaar over
deelonderwerpen geadviseerd. De afgelopen maanden zijn de mei - versies van de
wetsvoorstellen door de commissie en de heer Knigge bezien op onderlinge
samenhang, consistentie en systematiek. De bespreking met de ketenpartners, de
advocatuur, de commissie en de advisering van de heer Knigge hebben geleid tot
wijzigingen ten opzichte van de zgn. mei versies van de wetsvoorstellen. Over de
belangrijkste wijzigingen zijn de ketenpartners en de NOvA begin deze maand
geïnformeerd.

Waar de aanpassingen inhoudelijk van aard zijn, worden door het programma WSvCK,
in samenspraak met de ketenpartners, in de consultatiefase opnieuw de
ujtvoeringsconsequentïes onderzocht.

In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” wordt aandacht besteed aan de
modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Het regeerakkoord geeft aan dat
de positie van het slachtoffer een speerpunt is bij de modernisering van het
Wetboek van Strafvordering. Daaraan geven wij uitvoering door in aanvulling op de
voorstellen die al in de contourennota waren opgenomen in de bijgevoegde concept-
wetsvoorstellen de positie van het slachtoffer in de verschillende fasen van het
strafproces uit te werken. Bij de aanpassing van de concept wetsvoorstellen van de
boeken 1 en 2 zal in het licht van het regeerakkoord en de advjezen, de positie van
het slachtoffer nogmaals worden bezien. Ook geeft het regeerakkoord aan dat er
wordt ingezet op een verschijningsplicht voor verdachten van zware gewelds- en
zedenmisdrjven die in voorarrest zitten. Aan deze passage is uitvoering gegeven in
het concept-wetsvoorstel Vaststellingswet Boek 4 van het nieuwe Wetboek van
Strafvordering (De berechting) in de artikelen 4.2.1.la en 4.2.2.3, die nieuw zijn ten
opzichte van de zgn. mei versie van het concept- wetsvoorstel.

Tot slot willen wij ingaan op een tweetal onderwerpen die in de adviezen over de
concept wetsvoorstellen van de boeken 1 en 2 naar voren zijn gebracht en die ook
raken aan de concept wetsvoorstellen die thans in consultatie worden aangeboden.
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Het betreft de onderwerpen: de toekomstbestendigheid van de wetgeving en de Directie Wetgeving en

samenhang tussen de verschillende boeken die onderdeel uitmaken van het nieuwe rrncuerecht
wetboek.

Datum
In de aanbiedingsbrief van de contourennota is aangegeven dat doel van de 30 november 2017

modernisering is te komen tot een toekomstbestendig wetboek dat rekening houdt Ons kenmerk

met njeuwe technieken en nieuwe ontwikkelingen, dat in de praktijk werkbaar is en
voorziet in een evenwichtig stelsel van rechtswaarborgen fKamerstukken II 2015/16,
29 279, nr. 27$, p.1). In de adviezen over de boeken 1 en 2 is door verschillende
partijen aandacht besteed aan de toekomstbestendigheid van de voorstellen. Het
openbaar ministerie merkt bijvoorbeeld op dat de wetteksten de indruk wekken te
zijn geschreven voor een papieren strafproces en dat onvoldoende wordt ingespeeld
op het toekomstig strafproces waarin het digitaal werken in de keten de norm zal zijn.
Bepleit wordt minder gedetailleerde regelgeving die de praktijk in staat stelt beter in
te spelen op nieuwe ontwikkelingen bij de inrichting en het beheer van het
bedrijfsproces dat voor de strafrechtketen jn aanbouw is. Ook voor de regeling van de
opsporing (de forensische opsporing en het beslag van gegevens en het onderzoek
aan gegevensdragers) bepleit het openbaar ministerie regelgeving die minder
gedetailleerd is en techniekonafhankeljk. In het advies van de Nationale Politie is
toekomstbestendigheid ook een van de toetsstenen. In het bijzonder wordt bepleit de
mogelijkheid van alternatieve verslaglegging en het hanteren van concepten en
begrippen die een kader bieden om rekening te houden met technologische
ontwikkelingen.

In de adviezen van andere partijen komen deze thema’s in verschillende
bewoordingen terug. Bij de verwerking van de adviezen in de boeken 1 en 2 zal
hieraan indringend aandacht worden besteed, mede op basis van de naar aanleiding
van deze kritiek ingestelde commissie modernisering opsporingsonderzoek in het
digitale tijdperk. Ook bij de voorstellen voor de boeken 3 tot en met 6 is
toekomstbestendigheid een belangrijk aandachtspunt geweest. De wefteksten
moeten voldoende ruimte laten om rekening te kunnen houden met nieuwe
ontwikkelingen (zowel bij opsporing, vervolging en berechting als met nieuwe
vormen van criminaliteit) zonder dat de regelgeving daarvoor frequent moet worden
aangepast. Het toetsingskader voor toekomstbestendigheid bevat de volgende
elementen: voorzienbare ontwikkelingen (in technologie en maatschappij) worden
meegenomen, er is sprake van een techniekneutrale benadering, hanteren van open
normen daar waar ruimte aan de praktijk gelaten moet worden en het voorkomen
van te gedetailleerde regels, en een opzet en structuur die het mogelijk maken
rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen en ruimte voor experimenten, op
basis van een wet. Deze uitgangspunten vinden hun begrenzing in het strafvorderlijk
legaliteitsbeginsel hetgeen meebrengt dat de wet de hoofdlijnen van het strafproces
bevat en in het bijzonder duidelijkheid biedt over welke (ingrijpende) bevoegdheden
de overheid tegen burgers mag inzetten en wat de grenzen van deze bevoegdheden
zijn. Ingrijpende bevoegdheden en wijzigingen van de (opsporings)praktijk vragen
keuzes onder democratische controle van de wetgever. Voorts stellen de Grondwet,
het EVRM en het IVBPR eisen aan wetgeving en rechtszekerheid en kenbaarheid. Een
praktische begrenzing van de toekomstbestendigheid is het feit dat nieuwe
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technologische en maatschappelijke ontwikkelingen niet altijd te voorzien zijn en die Directie Wetgeving en

ontwikkelingen aanpassing van wetgeving ook in de toekomst noodzakelijk zullen tnctIerecI1t
blijven maken.

Datum
Wij hebben met deze uitgangspunten voor ogen een kader geschetst voor een 30 november 2017

toekomstbestendig wetboek. Wij zullen het op prijs stellen als u in uw advisering wilt On kenmerk
aangeven waar naar uw mening de onderscheiden voorstellen niet aan deze
uitgangspunten voldoen waar dat wel mogelijk is.

Daarnaast wordt in de verschillende adviezen aandacht gevraagd voor de samenhang
tussen de verschillende boeken die onderdeel uitmaken van het nieuwe wetboek. De
voorbereiding van de verschillende boeken heeft in tranches plaatsgevonden, mede
op uitdrukkelijk verzoek van de toenmalige stuurgroep Versterking Prestaties
Strafrechtsketen, gelet op de beschikbare capaciteit van de organisaties betrokken bij
de strafrechtsketen. Wij begrijpen dat daardoor het zicht op de onderlinge
samenhang tussen de verschillende boeken, zeker ten tijde van de advisering over de
eerste twee boeken niet altijd goed zichtbaar was. Met het oog daarop hebben wij de
aanpak en de planning van het verdere wetgevingstraject aangepast. De
consultatietermijn voor de bijgevoegde concept-wetsvoorstellen wordt verlengd en
gesteld op acht maanden. Daarnaast zullen wij volgend jaar in de maand mei de
aangepaste concept-wetsvoorstellen van de boeken 1 en 2 ter informatie aan u
toezenden. Op die wijze kunt u deze concept- wetsvoorstellen betrekken bij de
advisering over de concept- wetsvoorstellen van de boeken 3 tot en met 6, en deze
boeken in onderlinge samenhang bezien. Voor wat betreft het verdere
wetgevingstraject, de advisering door de Afdeling Advisering van de Raad van State
en daarna de indiening bij en de behandeling door de Staten-Generaal, staat ons voor
ogen de concept- wetsvoorstellen van de boeken 1 tot en met 6 van het nieuwe
wetboek verder gezamenlijk in procedure te brengen.

Graag ontvangen wij uw advies over de concept-wetsvoorstellen van de boeken 3 tot
en met 6 vôôr 1 augustus 2018. Wij vragen uw bijzondere aandacht om daarbij ook
aan te geven welke onderdelen van de voorstellen niet voldoen aan de hiervoor
gegeven uitgangspunten voor een toekomstbestendig wetboek of waar u
opmerkingen hebt over de samenhang in de voorstellen.

Omdat het advies op intemet wordt gepubliceerd, verzoek ik u in verband met de
privacy om geen persoonlijke gegevens in het advies of bij de referentiegegevens
op te nemen.

Daarnaast bieden wij u aan dat de wetgevingsambtenaren van ons ministerie ten
behoeve van de advisering voorlichting geven over de concept wetsvoorstellen.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
De Minïster voor Rechtsbescherming,
namens deze,

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken
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