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> Excellentie,

Met dit schrijven komen wij tegemoet aan uw verzoek te reageren op het concept
wetsvoorstel betreffende de wijziging van het Wetboek van Strafvordering (WvSv) en in het
bijzonder het onderdeel rechtsbijstand en politieverhoor. In deze brief wordt inzicht gegeven in
de consequenUs voor het politiewerk en de politiebedrijfsvoering. Het Openbaar Ministerie
zal in een afzonderlijke brief haar reactie geven op dit wetsvoorstel.

In deze brief wordt allereerst een samenvattende reactie weergegeven op het voorliggende
wetsontwerp. In het tweede deel van de brief wordt in meer gedetailleerde vorm ingegaan op
de verschillende elementen van het wetsontwerp.

1. Samenvattende reactie.

Wij begrijpen en onderschrijven dat zowel het consultatierecht als het recht op aanwezigheid
van de raadsman tijdens het verhoor een wettelijke basis krijgen. Vanuit deze invalshoek
kijken wij vervolgens naar de wijze waarop dit uitgangspunt op een zo effectief en efficiënt
mogelijke wijze kan worden gerealiseerd. Daarbij is gezocht naar een goede balans tussen
het belang van waarheidsvinding, de rechtsbescherming van slachtoffers en verdachten en
een vormgeving die geen verzwaring van administratieve lasten met zich mee brengt, in het
bijzonder voor de politie.
De versterkte positie van de hulpofficier van Justitie in het opsponngsproces, een trend dle al
enige tijd geleden is ingezet en nu een basis krijgt in dit WvSv, wordt door ons eveneens als
een positieve ontwikkeling beschouwd.

Ten aanzien van de inhoudelijke wijzigingen van het WvSv hebben wij grote zorg over de
balans tussen fair triaf en de functie van het politieverhoor als opsporingsmiddel. Zo zal de
minderjarige veel sneller en vaker in verzekering moeten worden gesteld. De politie houdt er
rekening mee dat de toegevoegde waarde van het verhoor binnen de opsporing sterk aan
betekenis en kracht zal inboeten. Tevens bestaat de zorg dat het waarborgen van de
rechtsbijstand aan minderjarigen, waarbij geen afstand gedaan kan worden van
rechtsbijstand, leidt tot ongewenste effecten waardoor het bijna niet mogelijk wordt om
minderjarigen buiten het justitiële circuit te houden en er een disbalans ontstaat tussen het
recht op rechtsbijstand en het recht op de minst ingrijpende maatregelen (IVRK).

Met de invoering van de voorgestelde wetswijziging pleegt u forse organisatorische en
financiële investeringen in het verbeteren van de positie van de verdachte. Zoals gesteLd
onderschrijven wij deze beweging. Niettemin mag worden gesteld dat deze ingezette lijn ook
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een forse claim legt op de politiecapaciteit. Wij stellen dan ook voor om de voorgestelde
wetswijziging aan te grijpen om een aantal fiankerende maatregelen door te voeren die
tegelijkertijd het politiewerk en de politiebedrijfsvoering vereenvoudigen. Dit om de
voorgestelde wetswijziging ook in lijn te brengen met uw actieprogramma ‘Minder regels,
meer op straat’ dat spreekt over het verhogen van het presterend vermogen van de politie
door het verminderen van de bureaucratie en specifiek in hoofdstuk le het voorkomen van
toekomstige (administratieve) lastenverzwaringen. Ook pleiten wij ervoor om de wijziging van
het WvSv te pos itioneren in uw initiatief tot herontwerp van de strafrechtketen.

Uit een analyse van de consequenties van de wetgeving wordt duidelijk dat implementatie
binnen de politie forse structurele en initiële inspanningen vergen in tijd en geld. Uit
onderzoek van het bureau Significant blijkt dat de structurele werklast van de politie, als
gevolg van het uitvoering geven aan de extra werkzaamheden die voortvloeien uit de
wetswijziging, tussen de 330 en 400 fte op jaarbasis bedraagt (mcl. consultatiebijstand en
raadsman bij het verhoor). Daarnaast moet rekening worden gehouden met initiële, niet
voorziene, kosten variërend tussen de 28 en 34,5 miljoen euro voor opleiding/instructie,
aanpassing ICT en bouwkundige aanpassingen aan politiebureaus.
De politie vraagt dan ook om voldoende implementatietijd en middelen beschikbaar te stellen
alvorens deze wijziging van het Wetboek van Strafvordering (in volle omvang) Inwerking
wordt gesteld.

De voorgestelde wijzigingen in het WvSv leiden ons inziens tot een aantal noodzakelijke,
randvoorwaarden en condities, te weten:

• Het definiëren van consequenties voor het opsporingsproces en het verhoor indien de
advocatuur niet kan voldoen aan de eisen van tijdigheid en beschikbaarheid.

• Het geven van handreikingen hoe te handelen in het specifieke geval van
minderjarige verdachten van misdrijven indien de advocatuur niet of niet tijdig de
verdachte kan bijstaan, met name inzake het in verzekering stellen van minderjarige
verdachten tijdens nacht- of weekenduren.

• Het stroomlijnen van de diversiteit aan juridische regimes die als gevolg van de
wijziging van het WvSv eerder toeneemt dan afneemt.

• De ondersteuning van uw departement bij het aanpassen van de benodigde ICT
voorzieningen zoals BVH en het aanpassen van verhoorvoorzieningen op
politiebureaus en conform het WSv ‘aangewezen locaties’.

• De ondersteuning van uw departement bij de training en opleiding van medewerkers.

In uw rol als toekomstig beheerder van de Nationale Politie, rekenen wij erop dat u de nodige
randvoorwaarden en condities creëert om deze wet op verantwoorde wijze op te kunnen
nemen in de bedrijfsvoering van de politie. Wij doen in dat kader de volgende voorstellen:

• Maak het mogelijk dat de raadsman bij alle verhoren inzake VH feiten aanwezig mag
zijn.
Deze ruimere interpretatie dan feiten waarop een gevangenisstraf van 6 jaar of meer
staat maakt het politiewerk eenvoudiger, alsmede het proces van inschakelen van
een raadsman.

• Maak het mogelijk dat alle bovengenoemde verhoren van misdrijven audiovisueel
worden vastgelegd, dus ook die verhoren waarbij de raadsman wel aanwezig is. Doe
dit via de zogenaamde ‘AVR light’ variant, dus met de één-camera opstelling. De
keuze voor audiovisuele vastiegging voorkomt dat later in het strafproces discussie
ontstaat over het verloop van het verhoor. De regeling van het studioverhoor blijft
gehandhaard.

.
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• Maak het mogelijk dat, in combinatie met een audiovisuele registratie van het verhoor
bij misdrijven, kan worden volstaan met een samenvatting van de verklaring door de
verdachte waarbij het geheel (de aucliovisuele opname en het ‘verkort’ proces-
verbaal) als elektronisch dossier beschikbaar wordt gemaakt voor ketenpartners.

• Bepaal dat de politie verhoren die audiovisueel zijn opgenomen kan volstaan met een
samenvattend proces verbaal en geen woordetijke uitwerking hoeft toe te passen.
Indien de ketenpartners, waar onder de advocaat, het verhoor woordelijk wil laten
uitwerken, dienen zij daartoe de nodige voorzieningen te treffen. Indien blijkt dat
woordeljk uitwerken van (delen van) verhoren in een grote behoefte voorziet, zou het
aanbeveling verdienen dat met hulp van uw ministerie wordt gewerkt aan een
zodanige ontwikkeling van digitale omzetting van spraak, dat automatische
transcriptie van gesproken tekst kan plaatsvinden.

• Maak consultatiebijstand en rechtsbijstand (ook bij het verhoor) en voorgeleiding
mogelijk op afstand, door middel van audiovisuele ondersteuning (video
conferencing).

• Stel eisen aan de advocatuur en tolken ten aanzien van tijdige beschikbaarheid ten
behoeve van de consultatiebijstand en de rechtsbijstand tijdens het politieverhoor,
voorafgaand aan de inverzekerstelling en bij eventuele verlenging van de
inverzekeringstelling.

• Zet met kracht de ingezette ontwikkeling van versnelde afdoening (ZSM) door. De
invoering van het ZSM-concept dient naar de mening van de politie tot de eis te
leiden dat er een permanente capaciteit van advocaten vast beschikbaar is op grotere
(drukkere) politiebureaus.

• Zet met kracht het door u ingezette traject van herontwerp van de strafrechtketen
door.

Met dit schrijven heeft de politie tevens laten blijken dat zij het nut en de noodzaak
hiervan niet ter discussie willen stellen. Sterker, de politie ziet deze ontwikkeling als een
mogelijkheid om nog meer transparant rekenschap af te kunnen leggen over de kwaliteit
en integriteit van ons werk. De politie adviseert u daarbij dringend om allereerst de
effecten van deze wet te ervaren, alvorens aanvullende maatregelen worden getroffen.

2. Uitwerking reacties conceptwettekst

In de consultatie vraagt de politie aandacht voor de volgende elementen uit de concept
wettekst:

• de beschikbaarheid, positie en rol van de advocaat;
• de invloed van het wetsvoorstel op de positie van minderjarigen;
• de versterking van de rol van de hulpofficier van Justitie;
• kansen op vereenvoudiging van wetgeving;
• consequenties voor de politiebedrijfsvoering.

Onderstaand een puntsgewijze adressering van bovengenoemde elementen.

2.1. De beschikbaarheid, positie en rol van de advocaat;
Door het vergroten van de mogelijkheden voor de verdachte in het consulteren van zijn
raadsman, krijgt de raadsman een prominente rol in de uiteindelijke uitvoering van deze
concept wettekst en de succesvolle uitwerking daarvan. De rol van advocatuur vraagt op twee
momenten in het opsporingsproces specifieke aandacht:

1
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2.1.a. De tijdige aanwezigheid 1 beschikbaarheid van de advocaat.
2.1.b. De rol van de advocaat tijdens het verhoor

2. 1.a. De tijdige aanwezigheid! beschikbaarheid van de advocaat.
In de conceptwettekst wordt de advocaat op meerdere momenten in het opsporingsproces
een meer vaste positie toegekend: voorafgaand aan het verhoor, tijdens het verhoor, bij het
opstellen van een verklaring van de verdachte, vrije toegang tijdens de in verzekeringstelling
en bij een beroep tegen de inverzekeringstelling.
De (tijdige) beschikbaarheid van een advocaat vormt daardoor een belangnjke
randvoorwaarde om de rechten van de verdachte gestalte te geven. Immers, indien een
raadsman laat verschijnt, zal dit in een deel van de gevallen de vrijheidsbeneming van de
verdachte verlengen. Het is niet ondenkbaar dat in voorkomende gevallen de advocaat niet
tijdig of helemaal niet beschikbaar kan zijn. Dat zou kunnen gebeuren indien de verdachte
een voorkeursadvocaat wil raadplegen of een voorkeur heeft voor een raadsman op de
piketlijst. In zon geval kan er zelfs sprake zijn van een mate van rechtsongelijkheid.

De politie pleit er dan ook voor om sluitende afspraken te maken over de tijdige
beschikbaarheid van advocaten, maar ook consequenties te verbinden aan het vervolg van
de rechtsbijstand aan de verdachte en het vervolg van het opspoiingsproces, als aan de
beschikbaarheid niet of niet tijdig kan worden voldaan.
De politie gaat er overigens van uit dat de Raad voor de Rechtsbijstand één loket voor het
inroepen van advocaten inricht ongeacht of er sprake is van een piket raadsman, een
gekozen advocaat of een voorkeursraadsman op de piketlijst. Eenvoudiger gezegd, gaan wij
ervan uit dat de politie 24 uur per dag één nummer kan bellen zodra de bijstand van een
advocaat gevraagd is.

Aanbevolen wordt daarom om een pakket aan waarborgen in te richten dat erop gericht is om
een tijdige aanwezigheid van advocaten te stimuleren. Onderstaand ons voorstel voor het
waarborgen voor de beschikbaarheid van advocaten:
• Vaste aanwezigheid advocaten.

Een voorstel is om een permanente beschikbaarheid van advocaten te organiseren in de
(grotere) politiebureaus, zeker daar waar het ZSM-concept is ingevoerd.

• Virtuele aanwezigheid advocaten.
Met name buiten de reguliere beschikbaarheidtijden van de advocaat, is het aan te
bevelen een advocaat op afstand beschikbaar te laten zin. Te denken is dan aan
telefonische beschikbaarheid en/of een videoverbinding.

a Opvoigtermijn voor advocaten van twee uur.
Er zal een tijdsnormering moeten worden vastgelegd van de beschikbaarheid van
advocaten. De huidige tijdsnormering van twee uur die na doorvoering van de Aanwijzing
Consultatiebijstand wordt gehanteerd, ligt hierbij voor de hand.

• Bepalingen voor de voortgang van het politie-onderzoek.
De politie is er voorstander van om afspraken vast te leggen over situaties, waarin het
politieonderzoek niet meer kan wachten op de komst van een advocaat, in het geval dat
de opvoigtermijn van 2 uur is overschreden en de raadsman niet is verschenen of niet de
mogelijkheid heeft om naar het politiebureau te komen. Uit de voorliggende
conceptwettekst wordt niet duidelijk wat politie en OM op een dergelijk moment

1 In het voortraject hebben wij -overigens- vernomen dat de Raad voor de Rechtsbijstand hier geen
voorstander van zou zijn, gezien het feit dat de Advocaat niet kan overzien of verdachte goed in de

• gelegenheid is zonder druk van buiten met zijn Advocaat te overleggen. Dit argument moet echter goed
afgezet worden tegen het alternatief van langer ophouden van verdachten.
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kunnen/moeten doen. Het lijkt immers niet voor de hand te liggen dat het gehele
opsporingsproces wordt gestaakt omdat bijstand van een advocaat niet kan worden
gerealiseerd.

• Consequenties bij niet nakomen van opvoigtermijnen
Om de voorafgaande randvoorwaarde extra kracht bij te zetten, kunnen maatregelen voor
het niet nakomen van de opvoigtermijnen worden overwogen. De kans zou anders
kunnen ontstaan dat tijdsnormeringen verworden tot een dode letter. Kortom geen
vrijblijvendheid ten aanzien van de afspraken op dit punt. Te denken is dan met name aan
het verbinden van lagere of geen vergoedingen aan advocaten die niet tijdig beschikbaar
zijn voor verdachten.

Ten aanzien van het punt van de tijdige beschikbaarheid van advocaten vraag ik graag uw
aandacht voor uw beleid ten aanzien van verbeterde aanpak van veelvoorkomende
ciminaliteit door het invoeren van het zogenaamde ZSM-concept. De tijdige beschikbaarheid
van advocaten is randvoorwaardelijk om verdachten bij te staan bij de directe afdoening en op
die manier het ZSM-concept in de praktijk van politie en OM daadwerkelijk vorm en inhoud te
geven. (zie ook punt 6)

Overigens is bovenstaand aandachtspunt inzake de (tijdige) beschikbaarheid van advocaten
ook van toepassing op de (tijdige) beschikbaarheid van tolken. Ook ten aanzien van tolken
adviseert de politie om met een (vergelijkbare) maximale opvolgingstermijn en sluitende
afspraken te komen.

2. 1.b. De rol van de advocaat t(jdens het verhoor
Duidelijk is dat de bedoeling van de wetgever is dat de verdachte gebruik kan maken van
rechtsbijstand van de raadsman. De politie pleit er voor om de rol en positie van de raadsman
tijdens het politieverhoor te verduidelijken. Immers, wij gaan er van uit dat het verhoor een
opsporingsmiddel is waarop de politie, onder gezag van het OM, de regie heeft en houdt.
De politie adviseert om bij de inwerkingtreding van de wet de rol van de advocaat bij het
verhoor, al dan niet middels een algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling,
nader te duiden en dit niet over te laten aan (vrijblijvende) afspraken tussen politie en justitie
enerzijds en vertegenwoordigers van de advocatuur anderzijds. Dit om het samenspel tussen
politie en advocatuur in de verhoorkamer te ondersteunen. Immers met een duidelijke
rolbeschrijving van belde partners wordt voorkomen dat in de uitvoeringspraktijk onnodige
discussies ontstaan over elkanders taakinvulling.

In dit verband zijn goede ervaringen opgedaan met de afspraken over de onderlinge
taakverdeling tussen opsporingsambtenaren en advocaten in de pilot ‘raadsman bij het
politieverhoor’ in Amsterdam en Rotterdam. Daar is een taakverdeling, waarin een advocaat
toeziet dat geen onrechtmatige en/of ontoelaatbare druk op verdachte wordt uitgeoefend, als
zeer werkzaam ervaren. Ook het oriderliggend protocol bleek zeer effectief.
De politie geeft u het volgende in overweging:

• In de wettekst opnemen dat het de exdusieve rol van de advocaat in dit stadium van
het opsporingsproces is om toe te zien dat er geen onrechtmatige en/of ontoelaatbare
druk op de verdachte wordt uitgeoefend.

• Vast te stellen dat de advocaat op die punten actief moet kunnen interveniëren in het
verhoor.

• Vast te stellen dat het niet de opzet is dat de advocaat op andere punten intervenieert
op het verloop van het verhoor en op die manier het opsporingsproces verstoort.

• In regelgeving en/of een toelichting daarop op te nemen:
o Welke handelingen binnen de taakstelling van de advocaten vallen (limitatief).
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o Waar en hoe advocaten hun bezwaren kunnen neerleggen over het
politieoptreden.

o Waar en hoe politiemensen hun bezwaren kunnen neerleggen over het
optreden van advocaten.

o Dat onverhoopte bezwaren tijdens, dan wel direct na afloop van het verhoor
kenbaar dienen te worden gemaakt.

o Dat politiemensen, onder bevoegd gezag van het OM, de advocaat de
(verdere) toegang bij het verhoor kunnen weigeren, indien de advocaat zich
niet aan de vastgestelde spelregels houdt.

De toenemende rol van de raadsman in het opsporingsproces vraagt tevens een aanzienlijke
opleidingsinvestering van politiemensen om hen te trainen in de interactie met advocaten.
Deze opleidingsinspanning wordt in paragraaf 5 nader toegelicht.

2.2. De Invloed van het wetsvoorstel op de positie van minderjarigen.
Het hierboven genoemde aandachtspunt ten aanzien van de tijdige beschikbaarheid van de
raadsman krijgt extra kracht bij minderjarigen.
Strafrechtelijk minderjarigen hebben bij misdrijven niet de mogelijkheid afstand te doen van
rechtsbijstand. Dit betekent dus dat bij alle aangehouden strafrechtelijke minderjarigen ter
zake een misdrijf een raadsman moet worden ingeschakeld, hetgeen per definitie voor de
minderjarige leidt tot (langere) ophoudtijd.

De verwachting is dat kantooruren het wachten op een advocaat ten behoeve van de
rechtsbijstand zal leiden tot meer inverzekeringstellingen. Door het voorgaande zullen
minderjarigen, ook voor geringe delicten, langer op het politiebureau moeten
verblijven. Concreet geïllustreerd, brengt deze concept wettekst met zich mee dat de
kans groot is dat een minderjarige van 13 jaar die wordt verdacht van het stelen van
kleding uit een winkel en aan het einde van een koopavond wordt aangehouden geen
bijstand van een advocaat op dezelfde dag meer kan krijgen. Daarmee wordt de
politie voor een dilemma geplaatst de minderjarige verdachte heerrzenden zonder te
zijn verhoord of inverzekering stellen, In een deel van de gevallen zal de minderjarige
bovendien de daaropvolgende dag niet op tijd op school zijn.
De verwachting is dat in dit soort gevallen de politie zal volstaan met het uitdelen van
een reprimande, met name voor lichte delicten en in het geval van first-offenders.
In deze gevallen is het de vraag of de reactie op het gepleegde delict afdoende is. Het
is wetenschappelijk aangetoond dat een te lichte reactie recidiveverhogend is, net als
een te zware reactie. Daarbij zal er door verminderd (intensief) contact tussen de
politie en de verdachte een afname kunnen ontstaan van het aantal zorgsignalen dat
de politie kan waarnemen.
De RKC heeft in afstemming met het OM onderzoek laten doen naar de uitwerking
van dit wetsvoorstel op de positie van minderjarigen in het strafproces2.Hierbij komen
de onderstaande consequenties naar voren.

Minderjarigen zullen tijdens reguliere beschikbaarheidtijden tussen de 105 en 180
minuten moeten wachten op een advocaat. Omgerekend naar het totaal aantal
minderjarigen betekent dit tussen 3,3 en 5,7 jaar aan wachttijd voor minderjarige
verdachten. Ofwel tussen de 1200 en 2000 dagen per jaar dat minderjarigen
wachten op een advocaat op een politiebureau.
In de opzet die de concept wettekst beoogt, betekent een verdenking van een
(eenvoudig) misdrijf voor een minderjarige verdachte die na 20.00 uur wordt

2 Bureau Lentenaer,’impactanalyse rechtsbijstand politieverhoor bij minderjarige verdachten’, 3
februari 2011
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aangehouden, een standaard periode van vasthouden tot de volgende ochtend
09.00 uur (13 uur).

‘ Het aantal extra overnachtingen van kinderen in een politiecel wordt berekend op
32.000, ofwel een stijging van 15% ten opzichte van de huidige situatie.

In verband hiermee wil de politie twee punten onder uw aandacht brengen:
• De mate van proportionaliteit.

De vraag rijst wat de verhouding is tussen de aard van de misdrijven en de
proportionaliteit van de vrijheidsbeneming enerzijds, en de balans tussen het
recht van de minderjarige op rechtsbijstand en het recht van de minderjarige op
de minst ingrijpende maatregel en andere internationale rechten (IVRK)
anderzijds.
Criminalisering van de feiten.
Er zullen vragen naar voren komen of het langer vasthouden niet een verzwaring
van delicten impliceert. Met de voorgestelde termijnen voor het vasthouden zal de
beleving zijn dat ook de lichtere delicten met (te lange) opsluiting bestraW
worden. Ondanks het feit dat het hier handelt om wachttijden op rechtsbijstand.

De vraag is op welke wijze bovengenoemde punten zijn meegenomen in het opstellen
van de concept wet De politie verzoekt om een uitspraak en een handreiking
uwerzijds hoe hier in de praktijk mee om te gaan. Zonder deze richtlijnen zullen
afwegingen in dit spanningsveld exclusief op de schouders van OM en politie komen
te rusten. Het verdient de voorkeur dat de wetgever op voorhand aangeeft hoe om te
gaan met deze te verwachten knelpunten in de uitvoenngspraktijk.

Het bovenstaande is naar de mening van de politie tevens een extra argument voor
de adviezen die zijn gedaan onder punt la van deze brief over de beschikbaarheid
van advocaten. De bijzondere positie van minderjarigen maakt de waarborgen voor
de beschikbaarheid van advocaten met voldoende kennis van het jeugd(straf)recht
extra noodzakelijk.

Voorts is nog een aantal andere aandachtspunten rondom minderjarigen van belang:

De verwachting Is dat het aantal HALT-verwijzingen afneemt. Dit als gevolg van het
feit dat verdachten door hun advocaat vaak worden geadviseerd zich te beroepen op
hun zwijgrecht. Bij minderjarige verdachten zal dit kunnen leiden tot minder vaak
gebruik van HALT-trajecten. immers, een bekennende verklaring is
randvoorwaardelijk om minderjarigen toe te laten tot een HALT-traject. Een HALT-
traject is in veel gevallen veel wenselijker, dan een strafrechtelijk traject. Het
strafrechtelijk traject kan immers uitlopen op zwaardere sancties en een strafbiad. De
advocatuur zal de consequenties van de HALT-verwijzing moeten kennen om een
goed advies te kunnen geven. Daarbij hoort ook het adviseren tot het afleggen van
bekennende verklaringen. Kennis van het jeugdrecht is hiervoor noodzakelijk. Voor
het ondervangen van dit aandachtspunt ligt er mijns inziens daarmee ook een
verantwoordelijkheid bij de advocatuur. Het is in alle gevallen de taak en de rol van de
advocaat om de cliënt te wijzen dat hij niet hoeft mee te werken aan zijn eigen
veroordeling. Een cliënt adviseren om een bekennende verklaring af te leggen is
daarmee -terecht- niet iets wat een advocaat iedere dag bezigt. in het geval van
minderjarigen zou dit echter meer de praktijk moeten (kunnen) worden.
In de huidige tekst bestaat er verschil in rechtspositie wat in de praktijk tot problemen

• kan leiden. Twaalfminners hebben geen recht op rechtsbijstand en 12-plussers
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kunnen er soms zelfs geen afstand van doen.
Nota bene:
Terwijl de verklaring van een twaalfmin-verdachte wel als bewijs meegenomen kan
worden bij de vervolging van de (twaalfplus)medeverdachten. De betrouwbaarheid
van de verklaring van de twaalfminner is dus van belang bij de vervolging van de
medeverdachten.
Verder wordt in art. 489, lid 3, wel voor de twaalf tot achttienjarige geregeld dat
ouders in kennis worden gesteld van de aanhouding. De twaalfminners vallen hier
niet onder en de desbetreffende ouders worden dus niet (anders dan conform de
Ambtsinstructie politie en KMAR) in kennis gesteld van de aanhouding.

In de conceptwettekst wordt aangegeven dat alle aangehouden minderjarige verdachten ter
zake een misdrijf ook aan de Raad voor de Kinderbescherming gemeld worden (art 489, lid
3). In de ogen van de politie is deze verstrekking van informatie in strijd met de Wet
politiegegevens (Wpg), aangezien de Raad van de Kinderbescherming voor de uitvoering van
hun taak niet de informatie nodig heeft van âlle aangehouden minderjarigen. Immers, bij
sepots en HALT-verwijzingen heeft de Raad geen wettelijke taak

2.3. De versterking van de rol van de hulpofficier van Justitie;
De versterking van de rol van de hulpofficier van Justitie ((h)OvJ) in de concept wettekst ziet
de politie als mogelijkheid voor een kwaliteitsimpuls in zowel de juridische expertise binnen de
politie, almede de verdere versterking van de samenwerking met het OM.
Uit de formulering van delen van de concept wettekst wordt duidelijk dat een aantal
uitvoeringstaken specifiek bij de (h)OvJ worden belegd. Taken die in het verleden ook door de
verbalisant konden worden uitgevoerd. De huidige werkwijze, waarin de verbalisant de
uitvoerende taken verricht en waarbij de (h)OvJ de mogelijkheid heeft om te toetsen, is
daarmee vervallen.

De versterkte rol van de (h)OvJ blijkt uit het volgende:
De (h)OvJ wijst de verdachte op de mogelijkheid tot rechtsbijstand.
De (h)OvJ is degene die de Raad voor Rechtsbijstand in moet schakelen hij een
aangehouden verdachte die wordt verdacht van een 6-jaarsfeit of een VH-feit waarbij de
verdachte gebruik wil maken van dat recht.

• De (h)OvJ krijgt de bevoegdheid om aanhoudingen buiten heterdaad te gelasten. Het
opmaken van het proces-verbaal in dit verband moet eveneens door de (h)OvJ
geschieden.

• Zodra een bevel tot aanhouding niet kan worden afgewacht, kan een verdachte ten
spoedigste worden voorgeleid aan de (h)OvJ.

• Bij de invrijheidstelling wordt een exclusieve taak toegedicht aan de (h)OvJ.
• De (h)OvJ moet na de consultatlebijstand bereikbaar zijn om van de advocaat te horen of

de mindeijarige verdachte afstand doet van verhoorbijstand

Vanzelfsprekend vraagt dit een versterking van de juridische kennis van deze
(politie)functionarissen, waarvan de politie de verwachting heeft dat deze kwaliteitsimpuls een
olievlekwerking’ kan hebben in de ondersteunende rol van de (h)OvJs op andere vlakken.
Een ander gunstig neveneffect is dat de (h)OvJs, -met deze taakuitbreiding -, nog sterker als
bruggenhoofd kunnen fungeren tussen politie en OM. De verwachting is dat met deze
versterkte voorposten” de samenwerking met het OM kan worden verdiept. Beide effecten
zullen naar verwachting de kwaliteit van de opsporing verder versterken.

Wel wijst de politie u erop dat deze extra taken en meer uitgebreide (h)OvJ-rol bij een
specifieke groep politiemedewerkers komt te liggen. Het huidige potentieel van (h)OvJ’s ligt
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op zo’ri 3800 medewerkers. Deze groep medewerkers vervult in de politieprktijk, tijdens
dezelfde dienst, vaak meerdere rollen. Naast (h)OvJ vervullen zij vaak ook de rol van Officier
van Dienst en/of leidinggevende. Een toenemende druk op de rol van hulpofficier zal naar
verwachting tot gevolg hebben dat een combinatie van rollen tijdens eenzelfde dienst niet
meer mogelijk is en dus andere medewerkers met die verantwoordelijkheid moeten worden
belast. Dit betekent de facto dat meer medewerkers in de rang van inspecteur of hoger
moeten worden ingeroosterd per dienst.

Dit noodzaakt de politie om zorgvuldiger om te gaan met deze hoogwaardige capaciteit. Het
laten rondrijden van (h)OvJ’s om op verschillende locaties voorgeleidingen te verzorgen past
daar niet in. Om die reden pleit de politie er voor om de ingezette ontwikkelingen op het
gebied van tele-voorgeleiding vanuit uw ministerie actief te stimuleren. Op die manier wordt
een efficiënte en adequate inzet van (h)OvJ capaciteit beter mogelijk.

Als laatste opmerking stelt de politie vast dat de versterking van de positie van de (h)OvJ een
(opleidings)investering vraagt in deze groep functionarissen. Hier wordt onder punt 5 verder
op teruggekomen.

2.4. De (administratieve) lastenverzwaring (mci. diversiteit aan gehanteerde
regimes).

In deze concept wettekst heeft de politie tevens gezocht naar kansen om het politiewerk te
vereenvoudigen. Dit in lijn met het kabinet om de bureaucratie in het politiewerk terug te
dringen, dan wel te vereenvoudigen. Tijdens uw presentatie van het concept wetsvoorstel aan
de politie op 18 april jL, refereerde u aan het feit dat terugdringen van administratieve lasten
aandacht verdient. Onder de titel Verhogen presterend vermogen politie’ is hiertoe een
massieve beweging ingezet

In bijlage 1 van deze brief heeft de politie ter illustratie een inventarisatie opgenomen van de
extra administratieve handelingen die deze wet onlosmakelijk met zich mee zal brengen. De
politie heeft gezocht naar mogelijkheden om compensatie te zoeken voor deze
administratieve lastenverzwaring. Tevens heeft de politie getracht kansen te onderkennen om
politiewerk te vereenvoudigen, dan wel voorstellen te doen om regelgeving op te stellen die
eenvoudiger is aan te passen aan de (steeds veranderende) uitvoeringspraktijk.

De politie zien daarin een drietal mogelijkheden:
2.4.a. In het algemeen kan gezocht worden naar het terugdringen van de diversiteit aan
juridische regimes.
2.4.b. Specifiek voor deze wet kan bezien worden of er onderscheid kan worden gemaakt
tussen juridische grondslagen en uitvoeringsregels.
2.4.c. Nog specifieker binnen deze wet, een vereenvoudiging van de verslaglegging van
verhoren.

2.4.a. Een meer eenduidig regime
In het algemeen constateert de politie dat in de wettelijke bepalingen een diversiteit aan
juridische regimes zijn/worden geïntroduceerd. Zo kent de politie, ook met de komst van deze
wet, het onderscheid tussen:

• Overtredingen en misdrijven.
• Feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en feiten waarvoor voorlopige

hechtenis niet is toegelaten.
• Feiten waarop een maximumstraf van 6 jaar of meer gesteld is en zaken waarop een

maximumstraf van minder dan 6 jaar is gesteld.
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• Hetzelfde geldt voor zaken met een maximumstraf van 8 en 12 jaar strafbedreiging3
• Aanhoudingen en staandehoudingen.
• Verschillende reginies bij mindeljange verdachten.

Al deze verschillende regimes maken het opsporingsproces ingewikkeld en dragen niet bij
aan het verminderen van de bureaucratie bij de politie. Ook de voorliggende concept wettekst
draagt niet bij aan het eenduidiger inrichten van deze regimes. Om dit te illustreren drie
voorbeelden. Er ontstaan grote verschillen in de procedurele afhandeling van:

1. Een verdachte van oplichting
a. Die wordt staande gehouden
b. Die wordt ontboden

2. Een verdachte van het stelen van een fiets van:
a. 11 jaar oud en
b. 12 jaar oud

3. Een verdachte van winkeldiefstal
a. Die alleen opereert en
b. Die in vereniging met één of meer anderen opereert.

Bedenk daarbij tevens dat er combinaties van de bovengenoemde voorvallen gemaakt
kunnen worden, waardoor er verschillende regimes tegelijkertijd opgeld doen.

In het algemeen zou kritisch gekeken kunnen worden naar het aantal verschillende Juridische
regimes dat gehanteerd wordt. Meer in het algemeen, maar ook binnen deze conceptwet.
Hoe meer verbijzonderde categorieën worden aangebracht, des te groter de kans tot overlap
van regelingen, hoe onoverzichtelijker de procedures en hoe groter de kans op
vormverzuimen.

Zoals gesteld is dit een algemeen punt, dat de reactie op deze specifieke concept wettekst
overstijgt. Toch zou de politie een lans willen breken om in deze en andere wetteksten te
bezien of er niet een vereenvoudiging in regimes gevonden kan worden om op deze manier
ook tegemoet te komen aan uw wens tot vermindering van regelgeving.

2.4.b. De mate van gedetailleerdheid van de wetsartikelen.
In de voorliggende concept wettekst zijn niet alleen een aantal juridische uitgangspunten
beschreven, maar ook een groot aantal uitvoeringshandelingen. Een tweetal voorbeelden:

1. In deze concept wettekst staat niet alleen het wettelijk uitgangspunt dat de
verslaglegging van een verhoor accuraat moet geschieden. Er staat ook gedetailleerd
in beschreven op welke wijze dat moet worden uitgevoerd.

2. In de concept wettekst staat niet alleen het wettelijk uitgangspunt dat verdachten
adequaat op hun rechten moeten worden gewezen. Er staat ook gedetailleerd in
beschreven hoe vaak en op welke wijze en in welke vorm dat moet worden
uitgevoerd.

Het opnemen in de wettekst van uitvoeringshandelingen maakt het ons inziens moeilijker om
in te spelen op praktische ontwikkelingen in de uitvoering. Dat laat onverlet dat deze
uitvoeringshandelingen van belang zijn. Ons advies is daarom om in de wettekst alleen de
wettelijke waarborgen op te nemen. Waarmee wordt bedoeld die uitgangspunten waar een
verdachte een beroep op moet kunnen doen.

Deze onderverdeling komt uit de AVR-regeling.
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Voor alle overige bepalingen lijkt het aan te bevelen om deze aan de uitvoeringspraktijk over
te laten, waarbij voorschriften in werkinstructies opgenomen kunnen worden.

2.4.c. De wijze van registratie en verslaglegging van verhoren.
In de registratie en verslaglegging van verhoren ziet de politie kansen voor deregulering en
vereenvoudiging van het politiewerk. In dat kader brengt de politie twee punten naar voren:
• Het uitbreiden van het auditief en audiovisueel registreren van verhoren.
• De verslaglegging van verhoren.

Onderstaand een afzonderlijke weergave van deze punten.

De concept wettekst schrijft voor dat alleen die verhoren, waarbij geen advocaat aanwezig is,
audiovisueel dienen te worden geregistreerd. De politie pleit er voor om deze categorie te
verbreden naar (juist ook) verhoren waarbij wel advocaten aanwezig zijn. Dit komt de facto
neer op het audiovisueel registreren van alle verhoren van VH-feiten.

Deze uitbreiding kent twee grondslagen:
• het registeren van verhoren waar advocaten bij aanwezig zijn maakt het achteraf mogelijk

om:
a. voor derden te bezien of alle betrokkenen zich aan de richtlijnen hebben

gehouden. Zo is voor derden na te gaan of er sprake is van ontoelaatbare
druk van de zijde van politie, dan wel handelen van de advocaat buiten de
richtlijnen/protocollen.

b. een audiovisuele registratie kan gelden als waarborg op het moment dat er
verschil van inzicht bestaat tussen politie en advocatuur over het inhoudelijk
verloop van het verhoor. Er is dan voor beide partijen sluitend te achterhalen
wat exact heeft plaatsgevonden in de verhoorkamer.

In beide gevallen kunnen ingewikkelde discussies verderop in de procesgang
ondervangen worden.

• het opnemen van alle verhoren van VH-feiten vereenvoudigt de werkprocessen binnen de
politie, Immers, zo is er sprake van een eenvoudiger regime. Met deze opzet staat het
vast dat zodra sprake is van een VH-feit, alle verhoren audiovisueel dienen te worden
geregistreerd. De AVR-regeling kan met deze opzet ook voor een belangrijk deel komen
te vervallen, wat het terugdringen (vereenvoudigen) van regelgeving betekent.

Aangaande de verslaglegging van verhoren het volgende. De concept wettekst schrijft een
uitgebreid schriftelijk verslag voor. Deze wijze van werken legt een groot capacitair beslag op
het politleapparaat.
De politie stelt voor om alle verhoren van VH feiten audiovisueel te registreren. De
audiovisuele registratie kan geschieden met een één-camera-opstelling. Als gevolg van de
registratie kan worden volstaan met een samenvattende verklaring door de verbalisant. Het
maken van een kwalitatief goede samenvatting zal overigens extra opleidingsinspanningen
vergen van de daarmee belaste opsporirigsambtenaren. Het geheel kan daarna als
elektronisch dossier beschikbaar worden gesteld aan het OM. In het dossier zijn tekst, geluid
en beeld geïntegreerd.
Om de bovengenoemde technische ontwikkelingen te faciliteren en te stimuleren, adviseert
de politie u er nu al op aan te sturen dat alle verhoren middels een zgn. één camera-opstelling
zullen worden geregistreerd.
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Voorts verzoekt de politie u een project te starten waarin het volgende mogelijk wbrdt
gemaakt:

a. Het automatisch markeren van sleutelpassages in verhoren en deze
audiolbeeldfragmenten te kunnen toevoegen aan het elektronisch procesdossier.

b. het automatisch omzetten van auditieve opnamen naar een tekstuele transcriptie
zodat een woordelijk verslag van het verhoor geautomatiseerd beschikbaar komt.

Dergelijke ontwikkelingen dragen naar onze mening op termijn bij aan het terugdringen van
administratieve handelingen en daarmee een verhoging van operationele sterkte.
Naast de grote winst in operationele sterkte, zijn er nog drie redenen:

1. Dit sluit aan bij onze oproep onder punt 4b om alleen juridische grondslagen in
wettekst op te nemen (en geen uitvoeringsbepalingen).

II. Gezien ons advies om alle verhoren van VH-feiten audiovisueel op te nemen, is er
altijd de waarborg dat verhoren tot in detail kunnen worden teruggehaald. Het
uitgebreid schriftelijk vastleggen van verhoren lijkt dan overbodig.

III. De uitvoeringspraktijk zal op dit punt naar verwachting wijzigen. Dit zal gedreven
worden door technologische ontwikkelingen. Te denken is dan aan:

a. De digitalisering van het procesdossier
b. De vereenvoudiging van het opslaan en verstrekken van beeldmateriaal.
c. De toekomstige mogelijkheden van het automatisch omzetten van gesproken

woord naar tekst.

Consequenties voor de politlebedrijfsvoering.
Zoals al gesteld bij de inleiding van deze brief raakt deze concept wettekst vrijwel alle
processen binnen het politiedomein. De impact op onze bedrijfsvoering is daarmee
aanzienlijk. In navolging van uw opdracht aan het onderzoeksbureau Significant om de impact
te onderzoeken van de raadsman bij het verhoor, heeft de politie datzelfde bureau verzocht
dit onderzoek uit te breiden naar de overige veranderingen in de concept wettekst.
In het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen structurele meerkosten van de
politiebedrijfsvoenng als gevolg van de wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de
initiële kosten die gepaard gaan met de implementatie van de wetgeving.
De impactanalyse heeft zich gericht op:

• de versterkte rol van de (h)OvJ;
• de consultatiebijstand van de raadsman voorafgaand aan het politieverhoor;
• de rechtsbijstand van de raadsman tijdens het verhoor;
• de auditieve en/of audiovisuele registratie van verhoren;
• de opleiding en instructie aan huidige medewerkers;
• de benodigde aanpassing van de huisvesting.

Capaciteit en kosten
Bovenstaande vraagt extra capaciteit van de politie van tussen de 330 en 400 fte op jaarbasis
als gevolg van taken die tot op dit moment niet of anders worden uitgevoerd. De opvang en
begeleiding van advocaten in politiebureaus is in deze impactanalyse niet meegenomen.

De huidige verhoorkamers van de politie zijn niet geschikt om ook de raadsman en eventueel
tolk tegelijkertijd aanwezig te hebben en zijn niet standaard voorzien van auditieve en/of
audiovisuele apparatuur.
De bouwkundige aanpassingen van de verhoorruimtes, de benodigde randapparatuur en
opleiding van medewerkers worden geschat tussen de 28 en 34 miljoen euro. De structurele
extra beheerkosten, in het geval alle verhoren van VH-feiten audiovisueel worden
geregistreerd, worden geschat op 9 miljoen euro per jaar.
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In deze kostenopstelling is geen rekening gehouden met de implementatiekosten als gevolg
van een landelijk project ter implementatie van de wetgeving. In dat verband vraagt de politie
aandacht voor de benodigde tijdsinvesteririg die onzes inziens nodig is om de werking van het
WvSv voor de politie mogelijk te maken. Strafvordering vormt het fundament waarop elke
politiefunctionaris in Nederland functioneert. Dat betekent dat alle politiemedewerkers met
executieve taken moeten worden opgeleid in deze wet, niet alleen voor wat betreft kennis van
het WvSv maar ook in de vaardigheid om het politieverhoor uit te voeren in aanwezigheid en
interactie met een raadsman.

Onze inschatting is dat de politie minimaal een doorlooptijd van een jaar nodig heeft om
uitvoering te kunnen geven aan deze wetswijziging.

In uw rol als toekomstig beheerder van de Nationale Politie, rekent de politie erop dat u de
nodige randvoorwaarden creëert om deze wet op te kunnen nemen in de bedrijfsvoering van
de politie, alvorens u deze wet in werking laat treden.

De politie heeft deze berekeningen ook laten doen om onze oproep om vereenvoudiging en
deregulering extra kracht bij te zetten. Daarmee zou een deel van de bedrijfsmatige effecten
kunnen worden ondervangen. Te denken valt met name aan de winst die is behalen bij de:

Invoering van televoorgeleiding, televerhoor, telegesprek, etc.
Het beperken van de verslaglegging van verhoren, gekoppeld aan een uitbreiding van
de auditieve en/of audiovisuele registratie.

Consequenties op aanpalend nieuw beleid
De politie gaat er van uit dat u het maximale zult betrachten om de introductie van deze
nieuwe wet, niet te laten doorkruisen door ander door u ingezet beleid.4Daarbij wordt met
name gedacht aan de concepten ZSM en FOBO welke u recentelijk heeft geïnitieerd, maar
ook de mogelijkheden om winkeldiefstal eenvoudiger af te handelen. De politie verwacht dat
deze bewegingen met voorrang worden voortgezet. Nader onderzoek is daarom gewenst of
deze conceptwettekst aansluit bij de ontwikkelingen die nu ook worden ingezet om de
concepten ZSM en FOBO in onze bedrijfsvoering op te nemen.

Technische vraagpunten in de conceptwettekst
De politie heeft ons in dit advies met name willen richten op de bovengenoemde hoofdpunten.
Daarnaast heeft de politie ook een aantal meer technische vragen en opmerkingen. In bijlage
2 hebben wij een selectie gemaakt van een tiental van deze bemerkingen. Het totaal aantal
openstaande vraagpunten is aan onze zijde dusdanig omvangrijk dat wij u om nadere
afstemming met uw departement vragen over de technische inhoud van de tekst.

Tenslotte
Afrondend geeft de politie u als overweging mee dat continu gekeken moet worden naar de
balans tussen het belang van de rechtsbescherming van de verdachte enerzijds en het
belang van de rechtsbescherming van het slachtoffer en het belang van een effectieve
opsporing anderzijds.
Deze con ceptwettekst zal bijvoorbeeld de effectiviteit van het politieverhoor als
opsporingsmiddel in gewicht doen verminderen. Een en ander zal er ongetwijfeld toe leiden
dat verdachten steeds minder vaak een (bekennende) verklaring afleggen. Dit zal de
slagkracht van de bestrijding van de criminaliteit negatief beTnvloeden.

Zie bijvoorbeeld bijlage 2, voorbeeld 6
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De politie zal ijveren om haar opsporingsmethodieken aan te passen op de nieuwe ontstane
juridische voorwaarden en veranderende opsporingspraktijk. Zo zal de politie de positie van
het verhoor in het opsporingsproces moeten herzien.

Vanuit het oogpunt van een goede balans tussen rechtsbescherming van de verdachte en
een effectieve opsporing, vraagt de politie u wel ons de tijd te gunnen om de werking ervan in
de praktijk te kunnen ondervinden en onze werkmethoden hierop aan te kunnen passen.

Deze brief heeft de politie opgesteld, ons rekenschap gevende van de ontwikkelingen op
Europees niveau. De politie onderkent de Europese druk om de waarborgen voor verdachten
te versterken. Met dit schrijven heeft de politie tevens laten blijken dat zij het nut en de
noodzaak hiervan niet ter discussie willen stellen. Sterker, de politie ziet deze ontwikkeling als
een mogelijkheid om nog meer transparant rekenschap af te kunnen leggen over de kwaliteit
en integriteit van ons werk. Wel gaat de politie er van uit dat indien Europese regelgeving
inzake de versterking van de rechten van de verdachte nog verder worden verruimd, de politie
wederom in de gelegenheid wordt gesteld een reactie te geven op de impact ervan op de
waarheidsvinding binnen het opsporingsproces. De politie adviseert u daarbij dringend om
allereerst de effecten van deze wet te ervaren, alvorens aanvullende maatregelen worden
getroffen.

Met vriendelijke groet,

Namens de voorzitter van de Raad van Korpschefs,
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Biilaoe 1

Administratieve lastenverzwaring voortkomende uit het concept wetsvoorstel
rechtsbljstand en politieverhoor

Inleiding
Dit is een bijlage bij de brief van de RKC met het advies op de wijziging van het Wetboek van
Strafvordering meer specifiek de rechtsbijstand en politieverhoor. Met deze bijlage is getracht
een zo sluitend mogelijke opsomming te geven van de administratieve lastenverzwaring die
de conceptwettekst met zich meebrengt.

> Beoordeling categorie A, B, of C
> Informeren verdachte (mondeling en schriftelijk)
> Administreren in PV van Aanhouding
> Verificatie van Voorgeleid ing
> Benaderen gekozen Advocaat (via piketcentrale)
> Benaderen piketcentrale (bij niet-gekozen Advocaat)
> Administreren Tijdstip
> Benaderen vertrouwenpersoon (bij minderjarigen)
> Administreren als vertrouwenspersoon niet bereikbaar is
> Overleg met OvJ (bij A-zaken)
> Overleg met (h)OvJ (bij B-zaken)
> Briefen Advocaat
> Administreren vooroverleg Advocaat
> De gelegenheid verschaffen om verdachte met zijn Advocaat in verbinding te stellen.
> Administrererr tussentijds overleg Advocaat.
> Administreren van het doen van afstand van een advocaat heeft gesproken.
> Faciliteren dat verdachte zijn lezing van het feit waarover hij is gehoord, op schrift te

stellen.
Verzending lezing verdachte ten behoeve van voeging bij de processtukken.

> Administreren van termijnen van alle ambtshandelingen
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Bijlage 2

Technische vragen en opmerking bij het concept wetsvoorstel rechtsbijstand en
politieverhoor

Door medewerkers uit de politieprofessie zijn bij het bestuderen van het concept wettekst
diverse aandachtspunten gerezen. Het gaat daarbij met name om bepalingen die vragen
oproepen en om - vermoedelijk - niet beoogde gevolgen. In deze bijlage wordt een tiental
voorbeelden genoemd. Het totaal aantal vragen en opmerkingen is echter veel groter.

Wij hebben ons beperkt tot een tiental voorbeelden gezien de tijdsdruk die op het
consultatietraject lag. Tevens hebben wij deze brief in omvang te willen beperken.

Deze bijlage is daarom met name bedoeld om te illustreren dat wij nog een groot aantal
technische kanttekeningen hebben te plaatsen bij de concept wettekst. Wij verzoeken u om in
het vervolgtraject in staat te worden gesteld om al onze technische aandachtspunten aan u
over te brengen.

Voorbeeld 1
In het conceptartikel 27e, eerste lid, staat dat het verhoor zo veel mogelijk op het politiebureau
plaatsvindt en anders op een door de (hulp)officier van Justitie aangewezen plaats. In
aanvulling op de paragrafen 3 en 4b van het advies, roept dit de vraag op welke panden
onder het begrip politiebureau vallen. Vallen daaronder bijvoorbeeld ook een
arrestantencomplex van de politie, een kazerne van de Koninklijke Marechaussee of een
vestiging van een bijzondere opsporingsdienst? De praktijk leert dat dergelijke locaties met
regelmaat worden benut voor het afnemen van een verdachtenverhoor en dat — in onze optiek
— die locaties daartoe ook zeker geëigend zijn, Deze vraag is overigens ook relevant voor de
interpretatie van conceptartikel 59, derde lid.

Voorbeeld 2
In de conceptmemorie van toelichting wordt op pagina 24 toegelicht dat de misdrijven
winkeldiefstal, vernieling en autokraken van zodanige aard zijn dat de verdachte zonder
overleg met een raadsman afstand kan doen van het recht op rechtsbijstand. Deze stelling in
de conceptmemorie klopt deels niet, omdat op winkeldiefstal in vereniging (art. 311, eerste lid,
aanhef en onder 4 van het Wetboek van Strafrecht) en autokraken (art. 311, eerste lid, aanhef
en onder 5 van het Wetboek van Strafrecht) een maximale straf van zes jaar gevangenisstraf
is gesteld. Het ligt naar de mening van de politie voor de hand de grens van zes jaar (zie
paragraaf 4a van het advies) of de toelichting aan te passen.

Voorbeeld 3
In het conceptartikel 28b, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering luidt: ‘Op verzoek
van de aangehouden verdachte kan de raadsman het verhoor wegens verdenking van een
strafbaar feit waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van zes jaar of
meer, bijwonen, tenzij het belang van het onderzoek dit verbiedt.”
Deze formulering roept vragen op. Het is niet mogelijk dat het belang van het onderzoek iets
verbiedt, aangezien een en ander niet tot een wettelijke bepaling te herleiden is en het
opsporingsbelang daarnaast geen persoon/functionaris is. Het bijwonen van het verhoor door
de raadsman zou wel het opsporingsbelang kunnen schaden, of in elk geval hiermee op
gespannen voet kunnen staan. Daarmee is tevens onduidelijk welke persoon bevoegd is te

• bepalen of het opsporingsbelang geschaad wordt door de aanwezigheid van de raadsman en
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met welke rechtsbescherming een weigering gepaard gaat. Wij voorzien aldus dat deze
bepaling in de praktijk tot grote discussies zal leiden tussen politie, raadsman en (naar het
zich laat aanzien) de officier van Justitie, hetgeen een vertragende werking heeft op de
procesgang.

Voorbeeld 4
In het conceptartikel 29, tweede lid, in combinatie met het conceptartikel 29a, eerste lid, van
het Wetboek van Sti-afvordering staat dat in een proces-verbaal moet worden opgenomen dat
de verdachte voorafgaand aan het verhoor is gewezen op het zwijgrecht en dat daarnaast het
aanvangstijdstip, indien van toepassing het tijdstip waarop het verhoor wordt onderbroken en
hervat, het tijdstip waarop het verhoor wordt beëindigd, de identiteit van personen die
aanwezig zijn bij het verhoor en daaraan deelnemen en 6f er geluids- en filmopnamen zijn
gemaakt in het proces-verbaal worden opgenomen.
Deze bepaling geldt ten aanzien van het verhoor van iedere verdachte, waaronder verdachten
die een bekeuring voor bijvoorbeeld wildplassen knjgen. Nog even los van het gestelde in
paragraaf 4b van het advies kan de politie zich niet goed voorstellen dat dit door u is beoogd.
Dit zou betekenen dat een verbalisant de bovenstaande gegevens, waaronder de namen van
de omstanders die zich al dan niet bemoeien met de bekeuringsituatie, zou moeten noteren
op de bekeuring. Naar de mening van de politie voegt deze informatie niets toe en brengt
deze verplichting daarmee een onnodige verhoging van de administratieve lasten met zich
mee.

Voorbeeld 5
In het conceptartikel 29a, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering staat dat de
verdachte de gelegenheid krijgt om na het verhoor zijn lezing van het feit waarover hij is
gehoord op schrift te stellen teneinde dit te voegen bij de processtukken.
Vooropgesteld zij vermeld dat in onze optiek een verdachtenverhoor zelf reeds tot (wellicht
zelfs voornaamste) doel heeft om verdachte zijn lezing te vernemen omtrent het strafbare feit
waarvan hij wordt verdacht. De toegevoegde waarde van een toegevoegde eigen lezing wordt
daarmee dan ook als beperkt gezien. Door de politie wordt aldus betwijfeld of dit een
daadwerkelijke bijdrage levert aan de waarheidsvinding of aan de versterking van de positie
van de verdachte, aangezien het nu reeds staande praktijk is om een verdachte na afloop van
het verhoor In staat te stellen opmerkingen te maken over hetgeen op schrift gesteld is.
Daarnaast staat het de verdachte altijd vrij om op een later moment tegenover de politie of ter
gelegenheid van de behandeling ter terechtzitting een andere verklaring af te leggen, dan wel
een toelichting te geven op het verloop van het verhoor.

Onduidelijk is daarnaast welke verplichtingen dit voor de politie met zich meebrengt en of
iedere reactie naar aanleiding van het verhoor - ook als deze niet relevant is voor enig door
de Rechtbank te beantwoorden — door het Openbaar Ministerie toegevoegd moet worden
aan het procesdossier. Dit laatste zou op gespannen voet staan met het relevantiecriterium
zoals dat in het Wetboek van Strafvordering is verwoord.
Een praktisch bezwaar tegen de conceptbepalirig is dat de politie verantwoordelijk is voor de
veiligheid van verdachten die in een politiecel worden vastgehouden en andere aanwezigen in
het betreffende complex. Gelet op die verantwoordelijkheid is het niet mogelijk om schrijfgerei
uit te reiken aan een verdachte. De vraag rijst derhalve op welke wijze de politie navolging
zou kunnen geven aan deze wettelijke bepaling zonder dat dit een grote capacitaire impact
heeft (doordat bijvoorbeeld slechts in aanwezigheid van arrestantenbewakers een dergelijk
schrijven opgesteld zou kunnen worden).
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Voorbeeld 6
In het conceptartikel 57, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering staat dat het
onderzoek tijdens de ophoudingsfase mede de identificatie van de verdachte, de
voorbereidingen voor het verhoor, het verhoor en het uitreiken van mededelingen in persoon
over het vervolg van de strafzaak omvat. Hierover zijn vier opmerkingen te maken:
1. Uit de conceptmemorie is op te maken dat met het lid is getracht om bepalingen op te
nemen voor verkorte afdoening van strafzaken door het Openbaar Ministerie, het ZSM
concept Het uitvoeren van TOM-zittingen en het daadwerkelijk pinnen van geldbedragen
lijken echter niet binnen deze formulering te vallen. Dit zou de - mede door het departement
ingezette - beweging om zaken zo veel mogelijk middels het ZSM-concept af te doen kunnen
frustreren. De tekst zou naar de mening van de politie aangepast dienen te worden, zodat het
doen van transactievoorstellen of het uitreiken van strafbeschikkingen en het zo veel mogelijk
ten uitvoer leggen daarvan binnen de termijn van ophouding en inverzekeringstelling kan
plaatsvinden. Uiteraard realiseert de politie zich dat daarbij acht geslagen dient te worden op
artikel 5 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens.
2. In de conceptbepaling wordt gesproken over ‘mededelingen over het vervolg van de
strafzaak’. Dit impliceert de gedachte dat na deze fase van uitreiken nog een nadere
veîvolgfase bestaat van feitelijk afdoen. Dit verhoudt zich minder met het doel van het ZSM
concept. Daarbij worden zaken immers direct afgedaan en behoeft er dus geen mededeling
over het vervolg gedaan te worden.
3. Er wordt gesproken over het uitreiken van mededelingen, hetgeen duidt op schriftelijke
mededelingen. Het doen van mondelinge mededelingen (bijvoorbeeld een taakstraf
intakegesprek) valt hier naar de mening van de politie ten onrechte niet onder, omdat dit in
het kader van het ZSM-concept wel gewenst zou zijn.
4. Het artikel schrijft voor dat tijdens de ophouding mededelingen in persoon worden uitgereikt
over het vervolg van de strafzaak. De politie betwijfelt of dit daadwerkelijk als voorschrift is
bedoeld, maar gelet op de huidige formulering is dat wel het geval. Het zal in veel zaken
echter niet mogelijk zijn om binnen de ophoudtermijn te beslissen of, en zo ja op welke wijze,
een verdachte moet worden vervolgd, zodat het naar de mening van de politie niet voor de
hand ligt om te kiezen voor een imperatieve formulering. Indien is beoogd om vast te leggen
dat het onderzoeksbelang mede kan zijn gelegen in het uitreiken van mededelingen in
persoon, verzoekt de politie om een andere — niet imperatieve — formulering te kiezen.
In aanvulling hierop, en op de paragrafen 3 en 4b van het advies, wenst de politie hier ook
een opmerking te maken over het conceptartikel 58, vierde lid. In dit lid staat dat de verdachte
ter gelegenheid van de heenzending/invrjheidstelling zo veel mogelijk in kennis wordt gesteld
van de voorgenomen afdoening van de strafzaak. De gebezigde formulering duidt erop dat dit
slechts ken geschieden door de hulpofficier van Justitie. Het Openbaar Ministerie zou deze
mededelingen, en (mededelingen over) de daadwerkelijke afdoening van de zaak, ook moet
kunnen doen.

Voorbeeld 7
De voorgestelde ophoudtermijnen in conceptartikel 57 komen de politie niet logisch voor.
Personen die worden verdacht van het plegen van een overtreding kunnen twaalf uur worden
opgehouden als hun identiteit niet bekend is. Personen die worden verdacht van het plegen
van een misdrijf, kunnen echter slechts negen uur worden opgehouden. Dit geldt niet alleen
voor verdachten die in verzekering gesteld kunnen worden, maar ook voor verdachten die niet
in verzekering gesteld kunnen worden.

Daarnaast herkent de politie de toelichting in de conceptmemorie van toelichting niet voor
zover het de toelichting op de ophoudtermijnen betreft. In de conceptmemorie van toelichting

• staat dat uit de praktijk blijkt dat negen uur vrijheidsbeneming toereikend is om de identiteit
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van de verdachte vast te stellen. Deze stelling is naar de mening van de politie niet correct.
Met name bij aanhoudingen van grote groepen extremisten is de praktijk dat deze personen
niet meewerken aan het vaststellen van hun identiteit waardoor de politie, ondanks de inzet
van veel capaciteit, meer dan negen uur nodig heeft om de identiteit van de aangehouden
verdachten vast te stellen. De politie adviseert daarom het schrappen van de verlenging van
de ophoudtermijn ten aanzien van personen die worden verdacht van het plegen van
misdrijven in heroverweging te nemen.

Voorbeeld 8
In het conceptartikel 58 vijfde lid, staat een opsomming van afdoeningsbeslissingen.
Onduidelijk is of deze opsomming al een limitatieve opsomming is bedoeld. De opsomming is
naar de mening van de politie echter niet compleet, zo ontbreekt het onvoorwaardelijk sepot,
maar ook het uitreiken van een OM-transactie.

Voorbeeld 9
• De rechter-commissaris stelt in navolging van artikel 60, derde lid, de officier van Justitie en

de verdachte in de gelegenheid opmerkingen te maken omtrent de verlenging van de
inverzekeringstelling. Bij de redactie van dit wetsartikel is de term ‘verhoor’ komen te
vervallen. Hierdoor lijkt aansluiting bij het besluit videoconferentie (art. 131a lid 2 Sv) niet
mogelijk. Heeft de wetgever hiermee opzettelijk beoogd de mogelijkheid tot verlenging
inverzekeringstelling door middel van televoorzieningen onmogelijk te maken?

Voorbeeld 10
In het con ceptartikel 487, tweede lid, staat dat minderjarigen slechts gedurende zes uur
opgehouden kunnen worden voor onderzoek. Gelet op het artikel waarin deze bepaling is
opgenomen, neemt de politie aan dat deze uitzondering slechts is bedoeld voor verdachten
die jonger zijn dan twaalf jaar. Het zinsdeel de minderjarige, bedoeld in het eerste lid,” dat in
het toekomstige derde lid wordt gebezigd, ontbreekt echter in het voorgestelde tweede lid.




