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Voorwoord
Van	een	afstandje	bekeken,	is	een	land	als	Nederland	een	onbeschrijflijk	ingewikkeld	construct	
van	miljoenen	individuen,	organisaties	en	bedrijven,	en	van	miljarden	interacties	daartussen.	Zo’n	
complexe	eenheid	kan	alleen	maar	bestaan	bij	de	gratie	van	een	doordacht	systeem	van	afspra-
ken	hoe	we	met	elkaar	omgaan;	een	systeem	dat	continu	aandacht	behoeft,	dat	je	moet	onder-
houden	en	actualiseren	als	dat	nodig	is,	zodat	de	afspraken	passen	bij	de	stand	van	het	land.	Onze	
juridische	infrastructuur,	met	als	belangrijk	onderdeel	daarvan	het	Wetboek	van	Strafvordering,	
is	een	belangrijke	basis	voor	welvaart	en	welzijn	in	Nederland.	Wat	dat	betreft	staat	de	juridische	
infrastructuur	op	gelijke	hoogte	met	de	fysieke:	onze	wegen,	dijken	en	bruggen.

Als	spelregelboek	van	het	strafproces	is	het	Wetboek	van	Strafvordering	een	essentiële	waarborg	
van	de	grondrechten	van	iedereen	die	met	het	strafrecht	te	maken	krijgt.	Of	je	nu	verdachte	bent	
of	slachtoffer,	voor	de	meeste	Nederlanders	die	in	aanraking	komen	met	het	strafrecht	is	dat	een	
zeer	indringende	ervaring.	En	bij	een	functionerende	democratische	rechtsstaat	hoort	dat	je	op	
zo’n	moment	weet	waar	je	aan	toe	bent.	

Niet	voor	niets	nam	het	ministerie	van	-	toen	nog	-	Veiligheid	en	Justitie	ruim	zeven	jaar	terug	het	
initiatief	tot	modernisering	van	het	wetboek.	Het	oude	dateert	van	bijna	een	eeuw	geleden	en	is,	
na	zo’n	150	wijzigingen,	een	onoverzichtelijke	lappendeken	die	hard	toe	is	aan	groot	onderhoud	
en	vernieuwing.

Met	het	gemoderniseerde	Wetboek	van	Strafvordering	krijgt	Nederland	een	wetboek	dat	actueel,	
overzichtelijk	en	toekomstbestendig	is.	Actueel	omdat	het	aansluit	op	de	voortgaande	digitali-
sering	van	de	samenleving	en	de	criminaliteit;	overzichtelijk	omdat	het	de	basisprincipes	van	ons	
strafrecht	helder	neerzet	en	de	regels	beter	toegankelijk	en	hanteerbaar	maakt;	toekomstbesten-
dig	omdat	het	‘techniekonafhankelijk’	is	geformuleerd,	zodat	we	in	de	opsporing	en	vervolging	
niet	met	elk	nieuw	communicatiemiddel	achter	de	feiten	aanlopen.	Met	het	gemoderniseerde	
wetboek	is	de	basis	onder	ons	opsporings-	en	vervolgingsbeleid	weer	voor	een	lange	periode	op	
orde	en	leggen	we	een	stevig	fundament	voor	de	komende	decennia.	Bovendien	is	het	nieuwe	
wetboek	goed	voor	de	rechtszekerheid,	omdat	het	recente	Europese	en	nationale	regelgeving	en	
jurisprudentie	codificeert.

Een	van	de	belangrijkste	ontwikkelingen	in	het	gemoderniseerde	Wetboek	van	Strafvordering	is	
wat	we	de	afgelopen	jaren	‘de	beweging	naar	voren’	zijn	gaan	noemen:	een	werkwijze	die	meer	
nadruk	legt	op	het	voorbereidend	onderzoek	voorafgaand	aan	de	strafzitting.	Uitgangspunt	is	
dat	een	strafzaak	pas	op	zitting	komt	als	die	daar	rijp	voor	is,	en	dat	de	rechter	daarin	meer	dan	
nu	de	regie	neemt.	Daar	is	iedereen	mee	geholpen:	slachtoffers	en	nabestaanden,	maar	zeker	
ook	verdachten	hebben	baat	bij	een	snelle	beslissing	van	de	rechter.	Iedereen	wil	het	boek	zo	snel	
mogelijk	sluiten,	om	redenen	die	makkelijk	invoelbaar	zijn.

De	samenleving	vraagt	al	decennia	om	kortere	doorlooptijden.	In	�01�	constateerde	de	Algemene	
Rekenkamer	in	het	rapport	Prestaties in de strafrechtketen	dat	de	uiteindelijke	afdoening	van	straf-
zaken,	voor	zover	in	behandeling	genomen,	lang	op	zich	liet	wachten.	De	minister	van	Veiligheid	
en	Justitie	pakte	de	handschoen	op	en	stelde	dat	vernieuwing	van	het	Wetboek	van	Strafvorde-
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ring	een	belangrijke	bijdrage	zou	kunnen	leveren	aan	veel	ketendoelstellingen:	snellere	afdoening	
van	strafzaken,	minder	administratieve	lasten,	eenvoudiger	procedures	en	digitalisering	van	de	
strafrechtketen.	

Met	het	gemoderniseerde	wetboek	zijn	daarvoor	cruciale	voorwaarden	geschapen.	Maar	papier	
en	praktijk	zijn	twee	werkelijkheden;	de	inspanning	die	de	strafrechtketen	daarvoor	moet	leveren	
is	fors.	Alleen	als	alle	partijen	in	de	strafrechtketen	werk	maken	van	ketensamenwerking,	kunnen	
we	uit	het	gemoderniseerde	wetboek	halen	wat	er	in	zit	en	de	kansen	op	een	kwalitatief	betere	
en	meer	doelmatige	strafrechtspraktijk	verzilveren.	Dat	vraagt	om	doordachte	aanpassing	en	
afstemming	in	werkprocessen	en	in	ICT.	De	interne	werkelijkheid	van	politie,	OM	en	rechtspraak	
moet	zijn	verbonden	met	het	bredere	belang	van	de	strafrechtketen	als	geheel	en	van	de	
samenleving.

De	afgelopen	twee	jaar	heb	ik	als	voorzitter	van	de	onafhankelijke	Commissie	Implementatie	
nieuw	Wetboek	van	Strafvordering	intensieve	gesprekken	gevoerd	met	alle	partijen	in	de	straf-
rechtketen	en	met	de	advocatuur.	Wat	in	veel	van	die	gesprekken	opviel,	is	het	commitment	
om	met	het	nieuwe	wetboek	aan	de	slag	te	gaan.	Iedereen	ziet	de	kansen,	maar	vraagt	tegelijk	
om	aandacht	voor	de	uitvoeringspraktijk.	In	het	bijzonder	wil	ik	hier	de	advocatuur	noemen,	die	
indringend	naar	voren	heeft	gebracht	dat	de	‘beweging	naar	voren’	vraagt	om	een	intensievere	
betrokkenheid	van	de	advocaat	in	een	vroeg	stadium	van	de	strafzaak.	Omdat	een	belangrijk	deel	
van	de	verdachten	afhankelijk	is	van	gefinancierde	rechtshulp,	is	het	voor	het	evenwicht	in	het	
systeem	nodig	te	kijken	hoe	de	nieuwe	praktijk	doorwerkt	in	de	strafrechtadvocatuur.	Niet	voor	
niets	hebben	wij	als	commissie	dat	punt	expliciet	benoemd	in	ons	advies	aan	de	minister	van	
Justitie	en	Veiligheid	en	de	minister	voor	Rechtsbescherming.	

Ook	opvallend	-	en	terecht,	wat	mij	betreft	-	is	het	beroep	dat	partijen	doen	op	de	politiek.	Ze	
zeggen:	geef	ons	de	ruimte	om	deze	historische	operatie	goed	vorm	te	geven.	Dat	draait	om	
meer	dan	de	benodigde	middelen	alleen	-	door	onze	commissie	begroot	op	366	tot	�58	miljoen	
euro,	uit	te	smeren	over	een	periode	van	zes	jaar.	Het	gaat	ook	om	‘beleidsrust’.	Van	partijen	
die	samenwerken	in	een	complexe	keten,	kun	je	niet	verwachten	dat	ze	tienduizenden	mensen	
opleiden	voor	een	historische	en	ingrijpende	verandering	in	hun	dagelijks	werk	en	tegelijk	nog	
de	ruimte	vinden	om	andersoortige	beleidsinitiatieven	een	plek	te	geven.	Wil	de	winkel	op	een	
goede	manier	open	blijven	tijdens	de	invoering	van	het	nieuwe	wetboek,	dan	mag	de	keten	niet	
worden	overvraagd.

Dit	cahier	bevat	de	gebundelde	interviews	die	we	de	afgelopen	maanden	hielden	over	het	
gemoderniseerde	Wetboek	van	Strafvordering	met	belangrijke	partijen	als	de	rechtspraak,	het	
OM	en	de	bijzondere	opsporingsdiensten,	de	politie,	de	Nederlandse	Orde	van	Advocaten,	de	
reclassering,	Slachtofferhulp	Nederland	en	het	ministerie	van	Justitie	en	Veiligheid.	Zij	vertellen	
wat	volgens	hen	het	maatschappelijk	belang	is	van	het	nieuwe	wetboek,	welke	kansen	zij	zien	en	
wat	hun	zorgen	zijn.	Het	beeld	dat	ontstaat,	is	dat	van	een	keten	die	-	na	het	advies	van	de	Raad	
van	State	-	wacht	op	een	zichtbare	nieuwe	stap	van	de	politiek,	om	het	nieuwe	wetboek	samen	in	
te	kunnen	voeren	in	�0�6,	op	de	kop	af	een	eeuw	na	invoering	van	het	huidige	wetboek.

Juni	�0�1	

Rianne Letschert, voorzitter onafhankelijke Commissie Implementatie nieuw Wetboek van 
Strafvordering    
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Johan Bac, algemeen directeur Reclassering Nederland

‘Snelheid legt de verbinding 
tussen het delict en de straf’
Het	moderniseren	van	het	Wetboek	van	Strafvordering	is	een	historische	operatie	en	elke	euro	
waard,	vindt	Johan	Bac,	algemeen	directeur	van	Reclassering	Nederland.	Hij	ziet	kansen	voor	
kortere	doorlooptijden,	in	het	belang	van	verdachten	én	van	de	samenleving.	‘Snelheid	helpt	de	
verbinding	te	leggen	tussen	het	delict	en	de	straf.	Hoe	sneller,	hoe	beter.’

‘Als	strafrechtjurist	zit	ik	op	het	puntje	van	mijn	stoel’,	zegt	Johan	Bac.	‘Een	nieuw	wetboek,	dat	
maak	je	maar	één	keer	mee.	Het	Wetboek	van	Strafvordering	is	het	geraamte	van	de	rechtsstaat;	
zonder	dat	zakt	de	rechtsstaat	in	elkaar.	Het	is	veel	meer	dan	een	gereedschapskist;	het	is	een	
fundamenteel	en	monumentaal	wetboek.	Het	gaat	over	de	manier	waarop	wij	als	beschaafde	
samenleving	omgaan	met	verdachten	en	veroordeelden,	maar	ook	met	slachtoffers,	met	schuld	
en	boete.	Dat	monument	gaan	we	moderniseren.	Ik	vind	het	niet	alleen	hard	nodig,	ik	heb	er	ook	
echt	warme	gevoelens	bij.’
Het	nieuwe	wetboek	biedt	kansen	om	te	komen	tot	kortere	doorlooptijden.	Volgens	Bac	is	dat	in	
het	belang	van	iedereen:	van	verdachten	en	slachtoffers,	maar	ook	van	de	samenleving.	‘Recent	
praatte	ik	op	een	werkstraflocatie	met	iemand	die	onlangs	was	veroordeeld	en	meteen	had	
afgezien	van	zijn	hoger	beroep	omdat	hij	van	de	zaak	af	wilde.	Twee	maanden	later	was	hij	aan	

het	werk.	De	man	die	ernaast	stond,	vertelde	dat	hij	al	langere	tijd	geleden	was	veroordeeld,	zijn	
leven	weer	op	de	rails	had	en	het	eigenlijk	al	zo’n	beetje	was	vergeten,	maar	nu	moest	hij	die	
werkstraf	nog	doen.	Iedereen	die	er	omheen	stond	was	het	erover	eens:	hoe	sneller,	hoe	beter.	
Snelheid	helpt	de	verbinding	te	leggen	tussen	het	delict	en	de	straf.	En	ook	voor	slachtoffers	is	een	
zichtbaar	en	snel	vervolg	op	een	veroordeling	gewoon	goed.’

Eerder rapportages uitbrengen
Vooral	de	ontwikkeling	om	een	zaak	pas	op	zitting	te	brengen	als	die	daar	helemaal	klaar	voor	is,	
biedt	volgens	Bac	mogelijkheden.	‘Het	mooie	van	het	nieuwe	Wetboek	van	Strafvordering	vind	ik	
dat	je	onder	regie	van	de	rechter	veel	eerder	gaat	kijken:	wat	voor	vlees	hebben	we	in	de	kuip,	om	
wat	voor	zaak	draait	het	hier	en	wat	zijn	de	mogelijkheden?	Tot	nu	toe	zie	je	in	de	strafrechtketen	
heel	vaak	dat	partijen	volgtijdelijk	werken:	eerst	doet	de	politie	zijn	werk,	daarna	het	OM,	dan	gaat	
de	zaak	naar	de	rechter,	en	overal	blijft	de	zaak	even	liggen.’	

‘Het is meer dan een gereedschapskist, 
het is een fundamenteel en monumentaal wetboek’

Voor	de	reclassering	betekent	die	nieuwe	werkwijze:	eerder	in	het	proces	adviesrapporten	uit-
brengen.	Heel	goed,	vindt	Bac.	‘Zo	heeft	de	rechter	niet	alleen	het	dossier	om	een	goede	afweging	
te	maken,	maar	kent	hij	ook	de	omstandigheden	van	de	verdachte.’
Bac	verwacht	ook	dat	reclasseringsmedewerkers	in	de	toekomst	vaker	op	zitting	zullen	worden	
gehoord.	‘Wij	schrijven	gemiddeld	zo’n	�6.000	rapporten	per	jaar,	en	maar	een	heel	klein	deel	
lichten	we	toe.	Ik	denk	dat	het	de	rechter	kan	helpen	om	betere	beslissingen	te	nemen	als	wij	in	
die	regiefase	vaker	worden	gehoord.	Mijn	ervaring	is	dat	je	tot	andere	resultaten	komt	als	je	met	
iedereen	om	tafel	zit	dan	wanneer	je	alleen	maar	schriftelijk	informatie	uitwisselt.’

Meer aandacht voor de keten
Het	nieuwe	wetboek	alleen	gaat	niet	zorgen	voor	een	snellere	afdoening	van	zaken,	is	de	over-
tuiging	van	Bac.	Daar	is	meer	samenwerking	binnen	de	strafrechtketen	voor	nodig.	‘Het	wet-
boek	maakt	die	samenwerking	urgenter.	Dat	is	super	ingewikkeld,	dat	heb	ik	gezien	als	directeur	
strafrechtketen	bij	het	ministerie	van	Justitie	en	Veiligheid.	Maar	het	is	nodig	dat	we	daar	samen	
meer	aandacht	voor	hebben,	misschien	ook	wel	door	meer	resultaten	te	formuleren	wat	je	wilt	
bereiken	met	elkaar.’
Een	goed	voorbeeld	vindt	Bac	de	samenwerking	die	het	afgelopen	coronajaar	vorm	kreeg.	‘Als	
keten	werken	we	nu	samen	de	corona-achterstanden	weg.	We	hebben	ook	meer	inzicht	in	elkaars	
keuken.	Ik	weet	wat	het	OM	op	de	plank	heeft	liggen,	nationaal	en	regionaal,	en	wat	dat	aan	extra	
werkstraffen	kan	opleveren,	en	zo	kunnen	wij	ook	weer	onze	capaciteit	op	een	goede	manier	in-
zetten.	Dat	is	de	winst	van	corona.	Het	gaat	niet	alleen	meer	over	intenties,	maar	over	met	elkaar	
zorgen	dat	het	ook	gebeurt.’

Minder voorlopige hechtenis
Het	nieuwe	wetboek	betekent	ook	een	verandering	in	de	Nederlandse	praktijk	van	voorlopige	
hechtenis.	In	ons	land	wordt	de	voorlopige	hechtenis	vaak	verlengd;	een	praktijk	waarbij	het	
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Europees	Hof	voor	de	Rechten	van	de	Mens	in	Straatsburg	kritische	noten	plaatste.	Bac:	‘Daarom	
heeft	het	nieuwe	wetboek	het	uitgangspunt:	in	vrijheid	het	vonnis	afwachten,	tenzij.	Wij	zijn	daar	
blij	mee.	Voorlopige	hechtenis	kan	veel	schade	aanrichten,	voor	de	verdachte	maar	ook	voor	de	
samenleving.	Het	leidt	ook	tot	een	grotere	kans	op	recidive.	Als	mensen	lang	in	voorlopige	
hechtenis	zitten,	heeft	dat	grote	gevolgen:	ze	raken	hun	baan	kwijt,	soms	hun	relatie,	het	kan	zijn	
dat	ze	uit	hun	woning	worden	gezet.	Dus	die	voorlopige	hechtenis	kan	bepalend	zijn	voor	de	kans	
dat	we	iemand	later	in	zijn	leven	terugzien	in	de	strafrechtketen.’
In	het	verleden	maakte	Bac	als	officier	van	justitie	zelf	talloze	malen	de	afweging	om	verlenging	
van	voorlopige	hechtenis	te	vragen.	‘Kijk,	in	een	ernstige	mensenhandel-,	moord-	of	zedenzaak	
hoef	je	daar	geen	seconde	over	na	te	denken.	Maar	er	zijn	een	heleboel	andere	zaken	waarbij	je	
volgens	het	nieuwe	wetboek	eerder	zult	moeten	kijken	of	er	alternatieven	zijn.	Die	alternatieven	
zijn	er:	een	enkelband,	toezicht,	het	volgen	van	een	cursus.	In	die	nieuwe	praktijk	van	voorlopige	
hechtenis	zullen	wij	als	reclassering	altijd	worden	betrokken.	En	ik	ga	ervan	uit	dat	de	rechter	en	
het	OM	dan	ook	vaak	van	ons	zullen	willen	horen:	hoe	loopt	het	eigenlijk?’

Zelf vragen om rapportage
Nieuw	in	het	wetboek	is	ook	dat	de	verdachte	in	de	toekomst	zelf	de	rechter	om	een	reclasse-
ringsrapport	kan	vragen.	Bac:	‘Als	je	kijkt	naar	equality of arms	in	het	strafproces	is	dat	goed.	Nu	
vraagt	hij	dat,	meestal	via	zijn	advocaat,	aan	de	officier	van	justitie.	De	officier	bepaalt	vervolgens	
of	dat	nodig	is.	Een	vasthoudende	advocaat	krijgt	het	zeker	wel	voor	elkaar,	maar	in	de	praktijk	is	
het	toch	een	drempel.	’
Die	ontwikkeling	past	ook	bij	de	bijzondere,	onafhankelijke	positie	van	de	reclassering,	vindt	Bac.	
‘Wij	zijn	een	van	de	oudste	organisaties	van	onze	soort	in	de	wereld	en	als	een	van	de	weinigen	
geen	overheidsorganisatie,	maar	een	particuliere	stichting.	Daar	hoort	bij	dat	we	niet	alleen	wer-
ken	in	opdracht	van	de	gerechtelijke	autoriteiten,	maar	ook	van	de	verdachte.	Altijd	onafhankelijk,	
dus	het	is	niet	zo	dat	de	verdachte	kan	zeggen:	schrijf	eens	een	rapport	dat	mijn	schorsing	
mogelijk	maakt.’
Praktisch	betekent	het	nieuwe	wetboek	voor	de	reclassering	hetzelfde	als	voor	alle	andere	
partijen	in	de	keten.	‘Mensen	opleiden,	andere	formulieren,	systemen	aanpassen’,	somt	Bac	op.	
‘Natuurlijk	moeten	wij	daarvoor	goed	gefaciliteerd	worden,	maar	voor	mij	is	dat	evident.	Zo’n	
monument	moderniseer	je	eens	in	de	honderd	jaar.	Dat	is	elke	euro	waard.’	

Het Wetboek van Strafvordering is hard toe aan vernieuwing. Met 
het nieuwe Wetboek kan de rechter beter sturen tijdens het on-
derzoek en voor de zitting. Dat betekent naar verwachting minder 
onnodige aanhoudingen van strafzaken. (…) Met snellere (digitale) 
procedures slaan we in de strafrechtpleging twee vliegen in een 
klap: het maakt de misdaadbestrijding slagvaardiger en draagt 
bij aan het rechtsgevoel van burgers. Daarmee is het gemoderni-
seerde Wetboek noodzakelijk om de keten klaar te maken voor de 
toekomst. De implementatie van het Wetboek vergt tijd, aandacht 
en geld. We moeten professionals opleiden en werkprocessen 
aanpassen, in alle lagen van onze organisaties. Dat pakken we op 
met de hele keten.

Uit	Een duurzame en toekomstbestendige strafrechtketen,	positionpaper	Bestuur-
lijk	Ketenberaad	(BKB),	op	1	april	�0�1	toegezonden	aan	de	Tweede	Kamer	
door	de	minister	van	Justitie	en	Veiligheid	en	de	minister	voor	Rechts-
bescherming
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‘Balans in de rechtsstaat’
Ook	dat	het	nieuwe	wetboek	grosso	modo	minder	gedetailleerd	is,	bevalt	Van	der	Burg.	
‘Naarmate	je	zaken	gedetailleerder	regelt	en	opschrijft,	is	de	toepasbaarheid	minder.	Als	je,	met	
expliciete	waarborgen	voor	de	verdachte,	het	eenvoudiger	kunt	formuleren,	is	het	beter	hanteer-
baar	in	de	praktijk.	Voor	het	OM	betekent	het	trouwens	een	enorme	omschakeling,	want	we	zijn	
natuurlijk		wel	gewend	aan	die	oude	opbouw	en	rubriceringen.	Iedereen	moet	worden	omge-
schoold	en	moet	wennen	aan	de	nieuwe	systematiek.’
Voor	de	praktijk	niet	belangrijk,	maar	voor	de	rechtsstaat	wel:	in	het	nieuwe	wetboek	staan	
expliciet	de	eisen	van	proportionaliteit	en	subsidiariteit.	‘Vroeger	moest	je	dat	halen	uit	de	
jurisprudentie’,	zegt	Van	der	Burg.	‘Dat	werkte	ook,	maar	het	is	belangrijk	dat	je	datgene	dat	in	de	
praktijk	goed	marcheert	ook	codificeert,	zodat	voor	een	ieder	duidelijk	is	wat	de	waarborgen	zijn	
eer	wij	aan	de	slag	mogen.	Dat	is	die	belangrijke	balans	in	de	rechtsstaat.’

‘Geloof in kortere doorlooptijden’
De	collegevoorzitter	onderschrijft	de	verwachting	dat	met	inwerkingtreding	van	het	nieuwe	
wetboek	-	volgens	verwachting	in	�0�6	-	doorlooptijden	korter	kunnen	worden.	‘De	winst	zit	hem	
erin	dat	onderzoeken	meer	af	naar	de	zitting	komen.	De	rechter-commissaris	bepaalt	veel	meer	
en	sterker	wat	uiteindelijk	het	resultaat	van	het	onderzoek	gaat	worden,	en	pas	dan	gaat	de	zaak	
naar	de	zitting.	Ik	geloof	in	de	winst	die	dat	kan	opleveren,	maar	ik	ben	wel	een	tikkeltje	voorzich-
tig.	Winst	in	doorlooptijden	wordt	niet	alleen	daardoor	bepaald,	maar	ook	door	de	capaciteit	die	
onze	organisaties	hebben	om	een	groeiende	stroom	aan	zaken	af	te	doen.	Capaciteit,	daar	gaat	
het	nieuwe	wetboek	niet	over.	En	het	is	ook	belangrijk	dat	advocaten	de	gelegenheid	krijgen	om	
hun	werk	goed	te	doen,	dus	dat	betekent	wellicht	ook	nog	wel	iets	in	het	regelen	en	financieren	
van	rechtsbijstand	in	die	voorfase.’

‘Ik verwacht dat voor elke beroepsbeoefenaar het nieuwe 
wetboek een stuk eenvoudiger zal zijn dan het oude’

Een	actievere	rechter-commissaris	heeft	ook	zijn	weerslag	op	het	werk	van	de	officier	van	justitie,	
zegt	Van	der	Burg.	‘Die	ziet	in	een	eerdere	fase	meer	op	zich	afkomen	dan	nu	en	daar	zullen	we	
aan	moeten	wennen.	Actiever	contact	onderhouden	met	de	verdachte	of	zijn	advocaat,	eerder	
reageren	op	verzoeken	van	de	verdediging,	actiever	sturen	eer	een	zaak	naar	de	zitting	gaat,	meer	
overleg	met	de	rechter-commissaris	die,	schat	ik	zo	in,	eerder	dan	nu	getuigen	wil	horen.	Al	die	
handelingen	gebeuren	nu	ook,	maar	ze	worden	uitgesmeerd	over	een	langere	periode.’
De	nieuwe	werkwijze	zal	hoe	dan	ook	betekenen	dat	de	rechter	de	inhoudelijke	behandeling	van	
strafzaken	minder	vaak	zal	aanhouden,	zegt	Van	der	Burg.	‘Je	zult	niet	alle	aanhoudingen	kunnen	
voorkomen.	Het	kan	nog	altijd	zijn	dat	de	tolk	niet	komt	opdagen	of	dat	de	advocaat	is	verhin-
derd.	Maar	je	voorkomt	wel	behoorlijk	wat	inhoudelijke	aanhoudingen.’

Digitale bevoegdheden
Belangrijk	voor	het	OM	zijn	de	nieuwe	digitale	opsporingsbevoegdheden.	Van	der	Burg:	‘Dan	denk	
ik	aan	de	netwerkzoeking	op	afstand,	maar	ook	aan	het	bevel	data-analyse:	nu	kunnen	we	alleen	
een	bevel	datadump	geven,	waarbij	aan	een	provider	wordt	gevraagd	alle	telecomgegevens	aan	

Gerrit van der Burg, voorzitter College van Procureurs-Generaal

‘Een eenvoudiger wetboek is 
beter hanteerbaar in de praktijk’
Voor	elke	professional	in	de	wereld	van	het	strafrecht	gaat	het	nieuwe	Wetboek	van	Strafvorde-
ring	werk	schelen,	denkt	Gerrit	van	der	Burg,	voorzitter	van	het	College	van	Procureurs-Generaal	
van	het	Openbaar	Ministerie.	Natuurlijk,	zegt	hij,	de	nieuwe	systematiek	zal		wennen	zijn,	maar	
een	eenvoudiger	wetboek	is	beter	hanteerbaar	in	de	praktijk	en	‘dat	gaat	tijd	schelen’.

Van	der	Burg	omschrijft	het	Wetboek	van	Strafvordering	zonder	aarzeling	als	‘het	spoorboek	
van	iedere	OM’er’.	‘Ik	schat	in	dat	elke	officier	van	justitie	elke	dag	wel	even	dat	wetboek	opslaat	
om	bevestiging	te	vinden,	dan	wel	om	nog	eens	goed	te	kijken	naar	wat	de	wet	bepaalt	in	een	
specifiek	geval.	Geen	enkele	casus	is	hetzelfde,	dus	samen	met	het	Wetboek	van	Strafrecht	is	het	
Wetboek	van	Strafvordering	echt	het	allerbelangrijkste	naslagwerk	voor	elke	collega.’	
Een	van	de	redenen,	zegt	Van	der	Burg,	waarom	zijn	mensen	nog	zo	vaak	het	Wetboek	van	
Strafvordering	in	moeten,	is	dat	het	in	de	loop	der	jaren	wel	heel	ingewikkeld	is	geworden.	
‘Ingewikkeld	in	systematiek	en	opbouw.	Met	alle	wijzigingen	is	het	nu	echt	een	lappendeken	ge-
worden	van	allerlei	bepalingen.	De	regeling	voor	taps	bijvoorbeeld	staat	er	wel	drie	keer	in,	steeds	
in	net	verschillende	modaliteiten.	Mijn	verwachting	is	dat	voor	elke	beroepsbeoefenaar	in	onze	
wereld	het	nieuwe	wetboek	een	stuk	eenvoudiger	zal	zijn	dan	het	oude.	Dat	gaat	tijd	schelen.’
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te	leveren	van	tijdstip	A	tot	tijdstip	B,	waarbij	we	vervolgens	zelf	moeten	filteren	en	selecteren.	
Straks	kunnen	we	ook	vragen	om	specifieke	data,	zodat	we	veel	gerichter	kunnen	zoeken.’

Audiovisueel bewijs
Een	andere	belangrijke	verandering	volgens	Van	der	Burg:	in	het	nieuwe	wetboek	krijgen	au-
diovisuele	middelen	bewijskracht,	worden	onderdeel	van	het	strafdossier	en	hoeven	voortaan	
alleen	nog	maar	vergezeld	te	gaan	van	een	verkort	proces-verbaal.	‘Nu	wordt	elk	tapgesprek	nog	
uitgewerkt,	straks	kan	de	opname	met	relevante	tapgesprekken	aan	het	dossier	worden	gehecht’,	
schetst	Van	der	Burg.	‘Daar	hoort	overigens	nog	steeds	een	verkort	proces-verbaal	bij.	Je	kunt	
je	dat	voorstellen	als	een	pv	dat	omschrijft	waar	de	relevante	gesprekken	zitten,	met	een	korte	
inhoudelijke	aanduiding	zodat	je	ze	makkelijk	kunt	opzoeken	en	controleren.	Hoe	dan	ook	is	het	
heel	wat	anders	dan	die	mappen	vol	met	uitgewerkte	tapgesprekken	waar	we	nu	nog	mee	te	
maken	hebben.	Nu	hebben	beelden	alleen	bewijskracht	als	de	rechter	ze	in	de	zittingszaal	ziet.	
Straks	hebben	ze	hoe	dan	ook	bewijskracht,	en	reken	erop	dat	de	bewijskracht	van	camera-
beelden	groot	is.	Dat	zit	in	het	simpele	feit	dat	je	het	ziet	in	plaats	van	op	papier	leest.	En	al	moet	je	
steeds	goed	letten	op	de	dingen	die	je	níet	ziet	en	de	context	waarin	die	beelden	zijn	gemaakt,	dat	
komt	toch	harder	binnen.’

Ondertussen wordt er van de politie tot de rechtbanken geklaagd 
dat het er ‘piept en kraakt’ vanwege capaciteitsproblemen. Kan 
dat geld niet beter worden besteed aan extra mensen? Nee, zegt 
Grapperhauw resoltuut. ‘Als je alleen inzet op meer agenten of 
meer officieren van justitie, dan werken er straks tien mensen meer 
aan een strafdossier op een inefficiënte manier. Terwijl we enorm 
gaan winnen door het hele strafproces beter te laten aansluiten op 
de moderne maatschappij en de huidige technologie’. 

Minister	van	Justitie	en	Veiligheid	Ferd	Grapperhaus	in	Trouw,	

1�	december	�0�0
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wetboek	uit	de	voeten	te	kunnen’,	vult	Schoof	aan.	‘Twee	punten	springen	er	voor	mij	uit.	Ten	
eerste	de	stap	die	we	gaan	maken	in	digitalisering.	Nu	moet	de	informatie	op	digitale	gegevens-
dragers	helemaal	worden	uitgeschreven.	Straks	is	dat	niet	meer	nodig,	en	dat	vind	ik	echt	een	hele	
verbetering.	Het	tweede	punt	dat	er	voor	mij	uitspringt,	is	dat	we	straks	geen	pro-forma	zittingen	
meer	hebben.	De	energie	die	dat	scheelt,	kun	je	steken	in	zaken	die	beter	bijdragen	aan	het	recht.’
Het	was	echt	nodig	om	afstand	te	nemen	en	naar	het	wetboek	als	geheel	te	kijken,	zegt	Schoof.	
‘Zo’n	fenomeen	als	de	pro-forma	zitting	eruit	halen,	dat	is	behoorlijk	ingewikkeld	en	je	weet	niet	
precies	wat	er	gebeurt	als	je	dat	op	zichzelf	staand	doet.	Dat	is	dus	een	ontwikkeling	waar	mensen	
niet	direct	toe	genegen	zijn,	behalve	wanneer	je	het	hele	wetboek	vernieuwt.’

Samen keuzes maken
In	het	advies	over	invoering	van	het	nieuwe	Wetboek	van	Strafvordering	dat	begin	�0�1	ver-
scheen,	stelt	de	commissie	Letschert	dat	het	nieuwe	wetboek	kansen	biedt	om	de	doorlooptijden	
in	strafzaken	te	verkorten.	Dat	zal	alleen	lukken	als	de	ketenpartners	samen	de	schouders	eronder	
zetten,	zegt	Van	Dijk.	‘Ik	denk	dat	het	wetboek	een	aantal	handvatten	biedt	om	sneller	door	een	
procedure	heen	te	gaan,	maar	dat	betekent	nog	steeds	dat	alle	ketenpartners	daar	gebruik	van	
moeten	maken	en	gezamenlijk	keuzes	moeten	maken	die	het	proces	helpen.	Dat	vraagt	iets	van	
iedereen.’

‘Voor een fundamenteel wetboek dat het hele strafproces regelt 
is acht jaar geen heel lange termijn’

‘Het	verkorten	van	doorlooptijden	is	heel	belangrijk’,	zegt	Schoof,	‘want	bij	recht	doen	hoort	ook	
dat	je	dat	op	tijd	doet	en	niet	pas	jaren	later.	Of	dat	lukt,	zullen	we	in	de	praktijk	moeten	zien.’
Dat	klinkt	voorzichtig,	maar	hoopvol	is	Schoof	wel.	Het	afgelopen	jaar	zag	hij	hoe	de	strafrecht-
keten	gezamenlijk	optrok	om	de	achterstand	bij	de	rechtspraak	als	gevolg	van	corona	weg	te	
werken.	‘De	rechtspraak	heeft	een	aantal	zittingen	niet	meervoudig	maar	enkelvoudig	gedaan;	
het	OM	heeft	het	aantal	strafbeschikkingen	opgevoerd;	de	reclassering	is	bezig	grote	contracten	
af	te	sluiten	voor	het	wegzetten	van	taakstraffen.	De	ketenpartners	kunnen	met	elkaar	-	en	met	
behoud	van	hun	onafhankelijke	positie	-	besluiten	nemen	die	het	totaal	ten	goede	komen.	Als	ze	
maar	met	elkaar	naar	een	probleem	kijken	en	weten	wat	het	effect	van	het	handelen	van	de	een	is	
op	de	ander.	Dat	is	een	manier	van	denken	die	door	corona	een	enorme	impuls	heeft	gekregen	en	
waar	wij	de	ketenpartners	enthousiast	bij	hebben	geholpen.	Nu	zijn	we	aan	het	kijken	of	we	eind	
volgend	jaar	de	doorlooptijden	van	standaardzaken	fors	kunnen	verkorten.’

Alle partijen om tafel
Het	proces	om	te	komen	tot	een	nieuw	Wetboek	van	Strafvordering	startte	in	�01�.	Van	Dijk	
maakte	het	voor	een	groot	deel	mee	als	directeur	wetgeving	op	het	ministerie.	‘Het	gebeurt	niet	
zo	vaak	dat	zo’n	groot	wetboek	in	zijn	geheel	wordt	herzien’,	zegt	ze.	‘Voor	een	fundamenteel	
wetboek	dat	het	hele	strafproces	regelt	is	acht	jaar	denk	ik	geen	heel	lange	termijn.’
Bijzonder	vindt	Van	Dijk	dat	de	hele	keten	betrokken	is	bij	de	totstandkoming	van	het	nieuwe	
wetboek.	‘Van	meet	af	aan	hebben	we	ervoor	gekozen	om	steeds	met	alle	partijen	samen	om	ta-
fel	te	gaan.	In	het	traditionele	wetgevingsproces	praat	je	eens	met	deze	en	gene,	dat	leidt	tot	een	

Anneke van Dijk en Dick Schoof, ministerie van Justitie en Veiligheid

‘Niemand zit te wachten op 
omslachtige procedures’
Zaken	pas	op	zitting	als	het	onderzoek	klaar	is,	geen	pro-forma	zittingen	meer,	nooit	meer	ein-
deloos	beeld-	en	geluidsopnamen	uittikken.	Voor	secretaris-generaal	Dick	Schoof	en	directeur-
generaal	Rechtspleging	en	Rechtshandhaving	Anneke	van	Dijk	van	het	ministerie	van	Justitie	en	
Veiligheid	zijn	dat	de	grote	winstpunten	van	het	nieuwe	Wetboek	van	Strafvordering.	‘Niemand	
zit	te	wachten	op	omslachtige	procedures.	Iedereen	wil	zo	snel	mogelijk	weten	waar	hij	aan	toe	is.’

De	belangrijkste	veranderingen	in	het	nieuwe	Wetboek	van	Strafvordering?	Daar	hebben	Van	Dijk	
en	Schoof	niet	lang	bedenktijd	voor	nodig.	De	beweging	naar	voren,	zegt	Van	Dijk,	‘met	als	doel	
dat	je	zoveel	mogelijk	voorafgaand	aan	de	zitting	je	onderzoek	helemaal	rond	hebt.	Zodat	je	op	
dat	moment	niet	nog	allerlei	onderzoekswensen	moet	gaan	invullen.	Ik	denk	dat	uiteindelijk	alle	
partijen	daarvan	blij	worden.	Of	je	nou	verdachte	bent	of	slachtoffer,	of	je	nu	werkt	bij	het	Open-
baar	Ministerie	of	advocaat	bent;	niemand	zit	te	wachten	op	omslachtige	procedures.	Iedereen	
kan	voordeel	hebben	van	die	beweging	naar	voren.	Iedereen	wil	zo	snel	mogelijk	weten	waar	hij	
aan	toe	is.’
‘Het	is	de	eenvoud	die	het	voor	alle	partijen	hopelijk	mogelijk	maakt	om	sneller	en	beter	met	het	
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voorstel,	dan	vraag	je	nog	eens	advies	of	commentaar	van	al	die	partijen	afzonderlijk.	Dan	krijg	
je	tien	commentaren	binnen	die	elkaar	op	onderdelen	natuurlijk	tegenspreken.	Als	departement	
kom	je	zo	snel	terecht	in	de	rol	van	slechte	boodschapper,	want	niemand	krijgt	voor	100	procent	
wat	hij	wil.	Als	je	samen	aan	tafel	zit,	ziet	de	ene	partij:	ik	zou	dit	graag	willen,	maar	ik	zie	ook	dat	
het	niet	in	het	voordeel	van	de	ander	is,	laten	we	het	daar	samen	eens	over	hebben.’
Gemeenschappelijk	werken	aan	nieuwe	wetgeving	is	in,	zegt	Schoof.	‘Maar	je	moet	daar	bij	op-
passen,	want	je	moet	wel	zorgen	dat	ook	de	wetgevende	macht	zijn	rol	kan	blijven	vervullen.	Als	
je	een	kant-en-klaar	product	naar	het	parlement	schuift	dat	je	met	iedereen	hebt	uitonderhan-
deld,	heeft	het	parlement	bijna	geen	ruimte	meer	om	iets	anders	te	doen	dan	er	een	klap	op	te	
geven	en	te	zeggen:	zo	is	het	goed.	Elke	partij	heeft	zijn	eigen	rol	te	spelen.	Je	kunt	niet	zeggen:	we	
waren	het	toch	allemaal	met	elkaar	eens,	wat	doet	die	politiek	nou	toch?	Maar	het	is	natuurlijk	
wel	heel	mooi	dat	alle	ketenpartners	er	achter	staan.’

Raad van State
Wat	geholpen	heeft,	is	de	steun	die	het	nieuwe	wetboek	geniet	onder	ketenpartners,	zegt	Schoof.	
‘Iedereen	neemt	deze	operatie	heel	serieus.	Als	je	kijkt	hoeveel	trainingscapaciteit	in	de	hele	keten	
moet	worden	ingezet	om	de	eigen	mensen	goed	toe	te	rusten	voor	het	werken	met	het	nieuwe	
wetboek,	denk	ik:	die	zetten	hun	schouders	er	flink	onder.	De	ketenpartners	steunen	dit,	hebben	
er	belang	bij	en	staan	er	pal	voor.	Die	opstelling	van	de	keten	heeft	ook	gemaakt	dat	wij	op	het	

departement	echt	gaan	voor	dit	nieuwe	Wetboek	van	Strafvordering.’
Inmiddels	ligt	de	concepttekst	van	het	nieuwe	wetboek	voor	advies	bij	de	Raad	van	State.	Bij-
zonder	is	dat	de	financiële	paragraaf	nog	ontbreekt.	‘We	hebben	alle	moeite	gedaan	om	met	het	
ministerie	van	Financiën	tot	overeenstemming	te	komen	dat	we	de	regel	mochten	breken	dat	een	
plan	altijd	gedekt	moet	zijn	voordat	het	naar	de	Raad	van	State	gaat’,	zegt	Schoof.	‘Dat	heeft	best	
moeite	gekost,	want	voor	Financiën	is	dit	een	heel	principieel	uitgangspunt.	Financiën	heeft	in	dit	
geval	echt	met	ons	meebewogen.	Het	is	gelukt	vanwege	de	kabinetsformatie,	omdat	iedereen	
begreep:	wil	dit	wetsvoorstel	reëel	besproken	kunnen	worden	in	de	formatie,	dan	is	het	beter	als	
je	op	dat	moment	een	advies	van	de	Raad	van	State	hebt.’

‘Het verkorten van doorlooptijden is belangrijk, 
want bij recht doen hoort ook dat je op tijd recht doet’

Kunstwerk
Het	resultaat,	acht	boeken,	samen	duizenden	pagina’s,	vindt	Van	Dijk	een	kunstwerk.	‘Een	wet,	en	
zeker	zo’n	groot	wetboek	als	strafvordering,	is	een	bouwwerk	in	zichzelf.	Je	kunt	het	zien	als	een	
soort	kunstwerk	dat	een	hele	wereld	moet	verwoorden	en	ook	weer	een	bepaald	systeem	vormt.	
En	dat	systeem	moet	ook	weer	kloppend	zijn	met	al	het	andere	recht.	Dat	betekent	heel	veel	puz-
zelwerk.	En	dat	ook	nog	eens	het	liefst	in	korte,	inzichtelijke	teksten,	want	het	moet	klare	taal	zijn.
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politiemensen.	‘Als	jij	staat	voor	de	rechtsstaat,	is	het	heel	motiverend	als	je	sneller	hoort	wat	jouw	bij-
drage	aan	een	strafzaak	heeft	opgeleverd.	Hoe	eerder	er	een	vonnis	in	eerste	aanleg	ligt,	hoe	beter	het	is.’

	
‘Niet onderschatten’
De	indeling	van	het	Wetboek	van	Strafvordering	gaat	grondig	op	de	schop.	Daar	wordt	het	logischer	en	
overzichtelijker	van,	en	dat	gaat	in	de	praktijk	tijd	schelen	en	logischer	dossiers	opleveren,	denkt	Ekel-
mans.	‘Het	is	ook	een	stuk	makkelijker	onthouden.	Maar	onderschat	niet	wat	die	verandering	betekent.	
Ik	herinner	me	dat	ik	ooit	college	kreeg	voor	het	hanteren	van	het	Burgerlijk	Wetboek,		en	wat	het	bete-
kende	toen	het	nieuwe	wetboek	uitkwam.	Kun	je	eenmaal	lezen	en	schrijven	met	het	wetboek,	wordt	
het	totaal	omgegooid.’

‘Ik denk dat we zonder corona nog lang hadden gepraat over 
digitale zittingen en nu zijn we het gewoon gaan doen’

Voor	de	politie	betekent	het	nieuwe	wetboek	dus	massaal	omscholen.	Ekelmans:	‘Het	is	een	enorme	
inspanning	om	het	merendeel	van	60.000	collega’s	vertrouwd	te	maken	met	het	nieuwe	Wetboek	van	
Strafvordering.	Dat	doe	je	niet	in	een	paar	uur,	dat	gaat	om	dagen.	Voor	ons	is	belangrijk	dat	we	daarvoor	
de	gelegenheid	krijgen,	en	dat	er	tegelijk	niet	nog	allerlei	andere	initiatieven	zijn	op	het	gebied	van	wet-
geving	waarin	collega’s	moeten	worden	opgeleid.	Want	politiemensen	die	worden	opgeleid	zijn	niet	op	
straat	en	niet	bezig	met	opsporingshandelingen.	Wij	zijn	blij	met	het	nieuwe	wetboek,	maar	we	leggen	er	
wel	naast	dat	invoeren	van	dat	wetboek	inspanning	vergt	en	geld	kost	-	die	dingen	horen	bij	elkaar.’

Zoeking in de cloud
Tevreden	is	Ekelmans	met	de	nieuwe	bevoegdheden	in	het	wetboek,	die	zijn	toegesneden	op	het	digi-
tale	tijdperk.	‘De	fysieke	en	de	digitale	wereld	zijn	niet	langer	gescheiden’,	zegt	ze.	‘Als	wij	een	verdachte	
hebben,	is	het	waarschijnlijk	dat	die	zijn	gegevens	opslaat	in	de	cloud.	Zoeking	in	een	garagebox	of	in	
een	kantoor,	dat	kan	ik	je	zo	vertellen,	maar	de	cloud?	Zulke	zaken	worden	straks	keurig	geregeld	in	het	
nieuwe	wetboek.’
Een	andere	goede	toevoeging,	vindt	Ekelmans,	is	het	bevel	data-analyse.	‘Als	wij	in	een	onderzoek	data	
opvragen,	krijgen	we	die	ongestructureerd:	een	bak	gegevens	die	je	moet	gaan	doorzoeken.	Terwijl	je	
bijna	altijd	een	heel	gerichte	vraag	hebt:	waren	die	voertuigen	daar	in	dat	tijdsbestek,	of	straalden	die	
telefoons	aan	op	die	mast?	Met	het	nieuwe	wetboek	kunnen	we	degene	die	de	data	heeft	vragen	die	
analyse	al	te	maken.	Ook	bijvoorbeeld	aan	een	bedrijf,	zodat	je	niet	na	een	zoeking	met	achttien	dozen	
vertrekt,	maar	vraagt:	over	die	klantrelatie	willen	we	de	gegevens	uit	jullie	systemen	hebben.’

‘Verantwoorden hoort erbij’
Ook	het	gebruik	van	audiovisueel	materiaal	als	zelfstandig	bewijs	kan	in	de	toekomst	het	strafproces	
efficiënter	maken,	denkt	Ekelmans.	‘Het	hoort	bij	ons	werk	dat	we	verantwoorden	wat	we	doen.	Soms	
hebben	wij	de	beelden	waarop	staat	wat	een	verdachte	heeft	gedaan,	keurig	met	alle	context.	Je	ziet	
duidelijk	wat	het	aandeel	van	de	verdachte	is	en	die	verdachte	heeft	ook	bekend.	Dan	is	het	zonde	als	
wij	vervolgens	dagen	moeten	gaan	tikken	om	alles	ook	nog	een	keer	van	tekst	te	voorzien.	Als	wij	daar	
minder	tijd	aan	kunnen	besteden,	maar	nog	steeds	de	transparantie	kunnen	leveren	waardoor	voor	
advocaten,	verdachten,	officieren	en	rechters	helder	is	wat	wij	hebben	gedaan,	scheelt	dat	heel	veel.’
In	de	praktijk	is	het	zoeken	naar	de	juiste	balans.	Ekelmans:	‘Je	wilt	dat	het	de	hele	keten	helpt.	Daarom	

Hanneke Ekelmans, lid korpsleiding Politie:

‘Hoe eerder je een vonnis hebt, 
hoe beter het is’
Een	logischer	en	overzichtelijker	wetboek	dat	uitzicht	biedt	op	kortere	doorlooptijden	in	strafzaken.	
Voor	Hanneke	Ekelmans,	referent	voor	de	opsporing	binnen	de	Korpsleiding	van	de	politie,	is	het	een	
aanlokkelijk	perspectief.	En	ook	voor	al	haar	collega’s,	zegt	ze.	‘Als	jij	staat	voor	de	rechtsstaat,	is	het	heel	
motiverend	als	je	sneller	hoort	wat	jouw	bijdrage	aan	een	strafzaak	heeft	opgeleverd.’

Ekelmans	omschrijft	het	huidige	Wetboek	van	Strafvordering	als	‘een	gereedschapskist	die	van	lang	
geleden	is	en	waar	in	de	loop	van	de	tijd	van	alles	bij	in	is	gestopt.	We	zeggen	nu:	“We	gaan	die	kist	eens	
opnieuw	indelen	zodat	je	in	één	keer	het	goeie	gereedschap	te	pakken	hebt”.	Dat	is	wat	mijn	collega’s	
willen.’
Het	nieuwe	wetboek	biedt	volgens	Ekelmans	ook	kansen	omdat	veel	meer	juridisch	wordt	uitgewerkt	in	
de	voorfase	van	het	strafproces,	nog	voordat	een	zaak	op	zitting	komt.	‘Het	streven	naar	een	beweging	
naar	voren	vind	ik	echt	goed’,	zegt	Ekelmans.	‘Je	kan	eerder	zien	wat	er	nog	nodig	is	en	zorgen	dat	het	
ook	in	een	rap	tempo	gebeurt.	Dat	is	veel	beter	dan	de	praktijk	van	nu.	En	het	scheelt	aanhoudingen	en	
daarmee	schaarse	zittingsruimte.	Als	een	zitting	wordt	aangehouden	omdat	er	nog	onderzoeksvragen	
te	beantwoorden	zijn,	is	dat	belastend;	niet	alleen	voor	slachtoffers,	ook	voor	verdachten.’
Iedereen	heeft	baat	bij	kortere	doorlooptijden,	vindt	ze.	Niet	alleen	verdachten	en	slachtoffers,	maar	ook	
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starten	we	een	pilot	met	het	gebruik	van	audiovisuele	bewijsmiddelen	als	zelfstandig	bewijs.	Dan	kun	
je	met	elkaar	bedenken	hoe	je	zorgt	dat	je	als	politie	duidelijk	maakt	waar	wij	denken	dat	procesdeelne-
mers	precies	moeten	kijken	om	de	context	scherp	te	hebben,	zodat	rechters	vervolgens	niet	zelf	uren-
lang	naar	een	opname	moeten	gaan	kijken.	Dat	is	ketensamenwerking.	Je	moet	van	tevoren	met	elkaar	
bespreken	wat	de	impact	is	van	een	wijziging	in	jouw	organisatie	op	het	werk	van	de	ander.’

Rekening houden met de ander
Samenwerking	in	de	strafrechtketen	is	lang	geen	vanzelfsprekendheid	geweest,	weet	Ekelmans.	
‘We	komen	van	ver.	In	essentie	gaat	het	erom	dat	je	je	ervan	bewust	bent	dat	het	bedrijfsproces	
van	anderen	in	de	strafrechtketen	voor	jou	relevant	is	en	dat	je	daar	rekening	mee	te	houden	hebt.	
Misschien	ongemakkelijk,	maar	het	is	wel	de	verplichting	die	je	hebt.’
Het	afgelopen	jaar	kwam	corona	met	nieuwe	uitdagingen.	‘Tijdens	de	eerste	coronagolf	stop-
ten	de	rechtbanken	met	fysieke	zittingen’,	vertelt	Ekelmans.	‘Met	reden,	maar	we	hebben	ervan	
geleerd	dat	we	in	zulke	gevallen	eerder	moeten	bekijken:	wat	betekent	dat	over	en	weer?	Je	hebt	
gedetineerdenzittingen,	daar	gelden	termijnen	voor,	je	zit	met	de	verlenging	van	gevangenhou-
ding...	Dat	was	best	spannend.	Het	is	allemaal	digitaal	geregeld,	maar	wel	met	stoom	en	kokend	
water.	Daarna	zag	je	dat	bij	de	vervolgstappen	steeds	wel	eerst	overleg	was:	wie	doet	wat.	Zodat	
je	elkaar	niet	verrast.	Het	is	mooi	om	te	zien	hoe	een	gemeenschappelijk	probleem	als	corona	
heeft	geleid	tot	creativiteit.	Ik	denk	dat	we	zonder	corona	nog	lang	hadden	gepraat	over	digitale	
zittingen	en	nu	zijn	we	het	gewoon	gaan	doen.’
In	het	advies	over	de	invoering	van	het	nieuwe	Wetboek	van	Strafvordering	hamert	de	commissie	
Letschert	erop	dat	betere	ketensamenwerking	hard	nodig	is	om	digitalisering	van	de	strafrecht-
keten	te	ondersteunen.	Ekelmans	is	het	daar	hartgrondig	mee	eens.	‘Organisaties	werken	vaak	
al	tientallen	jaren	met	hun	eigen	systeem	en	vinden	het	al	ingewikkeld	genoeg	om	dat	up to date	
te	houden.	Met	die	IT-erfenis	wil	je	nu	iets	bouwen	dat	zorgt	dat	stukken	soepel	de	hele	digitale	
keten	doorgaan.	Dat	is	echt	een	voorwaarde.	Ik	kan	nog	zo	leuk	zeggen:	“Ik	stuur	je	nu	een	digitaal	
dossier”.	Maar	als	de	ontvanger	het	niet	kan	verwerken,	houdt	het	op.’

Noem het een hobby, maar mij interesseert aan een volgend 
kabinet maar één ding. Gaan ze het strafproces vernieuwen, of 
niet? Dat dateert namelijk uit 1920. Er is sindsdien zo’n 150 keer 
aan versteld, geknipt en geplakt, maar de rek is er nu wel uit. In 
de rechtszaal heb je dat niet meteen in de gaten. Totdat iemand 
je erop wijst waaróm beeldinformatie altijd in processen-verbaal 
wordt uitgeschreven. Dat komt omdat beeld (en geluid) in 1920 
niet werden gezien als zelfstandig bewijsmiddel. Daar moet eerst 
een veldwachter aan te pas komen die opschrijft wat hij zag of 
hoorde. En dat is nog steeds zo. Talloze agenten zitten dagelijks 
achter hun desktop uit te tikken wat de bewakingscamera laat 
zien. Waarna de rechter op zitting dat weer plechtig opleest.

Het wetboek waarmee dagelijks schuldigen worden aangewezen 
zit vol met anachronismen, achterommetjes en steegjes waar de 
moderne tijd doorheen wordt geperst. Mag de politie bij aanhou-
ding met uw vinger uw smartphone biometrisch ontgrendelen? 
De rechtspraak loste het onlangs zelf op: ja. De consensus is dat 
‘strafvordering’ versleten is, nodeloos complex, achterhaald en 
dringend toe aan renovatie.

De hele strafrechtketen gaat de brug op. Feitelijk betekent dat een 
beleidsmoratorium. De volgende minister van Justitie is er één van 
nieuwbouw en uitvoering. Als zij het aandurft. Of hij.

Folkert	Jensma	in	NRC	Handelsblad,	6	maart	�0�1	
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Zijn	collega	Wilma	Groos,	rechterlijk	bestuurslid	en	raadsheer	in	Amsterdam	en	inhoudelijk	al	ja-
ren	betrokken	bij	de	modernisering,	schetst	het	bestaande	wetboek	als	een	huis	met	een	heleboel	
aanbouwen.	‘Dat	zag	je	na	honderd	jaar	heel	duidelijk.	De	rechter	kan	er	goed	mee	werken,	die	is	
gewend	aan	het	huis	waarin	hij	woont,	maar	zeker	voor	de	burger	is	het	lastig	iets	opzoeken.	In	
dat	opzicht	zijn	we	heel	blij	met	de	modernisering.	Maar	voor	rechters	zal	het	best	ingewikkeld	
zijn.	Je	hebt	die	oude	indeling	en	formuleringen	in	je	hoofd,	en	straks	moet	je	al	die	artikelen	weer	
opnieuw	gaan	leren.’

Meer regie bij de rechter
Een	belangrijk	onderdeel	van	het	gemoderniseerde	wetboek	is	dat	de	voorbereidende	fase	van	de	
terechtzitting	belangrijker	wordt,	met	het	doel	dat	zaken	pas	op	zitting	komen	als	ze	daar	echt	rijp	
voor	zijn.	Naves:	‘Dat	dwingt	de	zittingsrechter	en	de	rechter-commissaris	meer	regie	te	voeren.	
Regie	pakken,	leert	ons	werk,	leidt	tot	meer	kwaliteit,	een	meer	gerichte	inzet	van	onze	middelen	
en	uiteindelijk	ook	tot	snellere	beslissingen.	Daar	zijn	de	verdachte,	het	slachtoffer	en	de	samenle-
ving	als	geheel	beter	mee	af.’

‘Om van de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering 
een succes te maken hebben we elkaar heel hard nodig’

Hoe	de	nieuwe	werkwijze	straks	doorwerkt	in	de	zittingszaal,	zal	moeten	blijken,	zegt	Groos:	‘Het	
aantal	spelers	dat	je	nodig	hebt	om	een	zitting	verantwoord	en	goed	te	kunnen	doen	is	groot.	Als	
een	van	die	mensen	niet	kan,	zul	je	de	zaak	nog	steeds	moeten	aanhouden.	En	als	de	politie	op	
de	valreep	voor	de	zitting	toch	een	nieuw	spoor	vindt	en	dat	onderzocht	wil	hebben,	gaan	wij	niet	
zeggen:	“Dat	had	je	maar	bij	de	rechter-commissaris	moeten	vragen”.	Dat	je	de	regie	neemt,	bete-
kent	nog	niet	dat	je	alles	in	de	hand	hebt	en	dat	het	in	de	praktijk	zo	werkt	als	het	op	de	tekentafel	
is	bedacht.’
De	sterkere	regierol	van	rechters	geldt	zowel	voor	de	rechter-commissaris	als	voor	de	zittings-
rechter.	Groos:	‘De	rechter-commissaris	zal	moeten	kijken	of	een	zaak	volledig	en	panklaar	is	voor	
de	zitting	en	of	alles	is	gedaan	om	te	zorgen	dat	de	zittingsrechter	aan	de	slag	kan	met	de	hoofd-
vragen:	is	het	tenlastegelegde	feit	bewezen	en	is	de	verdachte	daarvoor	verantwoordelijk	te	ach-
ten	of	niet?	Ook	de	voorzitter	van	de	strafzitting	krijgt	meer	mogelijkheden	om	regie	te	voeren.	
Bijvoorbeeld	door	van	tevoren	te	beslissen	welke	getuigen	op	de	zitting	moeten	worden	gehoord.	
Als	die	mensen	ook	werkelijk	op	zitting	kunnen	komen,	scheelt	dat	aanhoudingen.	Nieuw	is	ook	
dat	de	voorzitter	een	schriftelijke	ronde	kan	houden,	waarbij	hij	deelnemers	de	gelegenheid	
geeft	om	voorafgaand	aan	de	zitting	standpunten	uit	te	wisselen	zoals	dat	nu	bij	ontnemingen	al	
gebeurt.	Dat	zijn	dingen	waar	we	blij	mee	zijn,	omdat	ze	mogelijkheden	bieden	tot	maatwerk	en	
kwaliteit.’

Geen hervorming
Groos	wijst	er	nadrukkelijk	op	dat	de	grondslagen	van	het	recht	in	het	gemoderniseerde	wetboek	
kaarsrecht	overeind	blijven.	‘In	het	begin	is	vaak	gesproken	over	hervorming	van	het	wetboek.	
Wij,	en	wij	niet	als	enigen,	hebben	steeds	gezegd:	“Pas	op	wat	je	weggooit	als	je	alles	opnieuw	
inricht”.	Heel	veel	in	het	huidige	wetboek	werkt	prima,	mede	door	de	rechtspraak	van	de	Hoge	

Henk Naves en Wilma Groos, rechtspraak

‘Samenwerken in de keten: 
niet alleen praten, ook doen’
Het	wordt	voor	de	hele	strafrechtketen	de	komende	jaren	aanpoten	om	van	de	invoering	van	
het	nieuwe	Wetboek	van	Strafvordering	een	succes	te	maken,	zegt	voorzitter	Henk	Naves	van	de	
Raad	voor	de	rechtspraak.	En	daarbij	hebben	de	partners	in	de	keten	elkaar	hard	nodig.	‘Ja	zeggen	
en	nee	doen	is	geen	optie	meer.	Dat	geldt	voor	ons	allen.’

Een	nieuw	Wetboek	van	Strafvordering:	voor	elke	rechter	zal	het	straks	wennen	zijn.	‘Wij	zien	onze	
collega’s	dagelijks	naar	zitting	lopen	met	hun	rode	wetboeken’,	zegt	voorzitter	Henk	Naves	van	de	
Raad	voor	de	rechtspraak.	‘Ze	zijn	onmisbaar	voor	elke	rechter.’
Naves	vindt	de	modernisering	van	het	wetboek	belangrijk	voor	het	aanzien	van	de	strafrechtke-
ten.	‘Het	is	heel	belangrijk	dat	een	proces	voor	buitenstaanders	begrijpelijk	en	voorspelbaar	ver-
loopt.	De	samenleving	wil	geen	archaïsch	wetboek	waarbij	je	alleen	al	door	de	taal	niet	snapt	wat	
wordt	bedoeld,	de	samenleving	wil	een	wetboek	dat	up to date	is	en	past	bij	de	ontwikkelingen	
die	nu	spelen.	Nieuwe	generaties	weten	niet	meer	wat	een	fax	is.	Als	wij	er	dan	nog	mee	moeten	
werken,	is	dat	een	aanfluiting.	Als	een	rechtssysteem	niet	is	toegesneden	op	het	heden,	maakt	dat	
ook	dat	het	vertrouwen	van	de	samenleving	in	het	systeem	en	je	organisatie	minder	wordt.’
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‘Hier ligt een kans’
Invoering	van	het	gemoderniseerde	Wetboek	van	Strafvordering	zal	veel	vragen	van	de	recht-
spraak,	zegt	Naves.	‘Het	zal	heel	wat	scholing	met	zich	meebrengen,	en	ook	de	IT-huishouding	
vraagt	om	een	serieuze	doorontwikkeling.	En	het	vraagt	ook	om	het	anders	inrichten	en	unifor-
meren	van	werkprocessen.	De	rechtspraak	is	een	organisatie	waar	uniformering	geen	vanzelf-
sprekendheid	is.	Maar	ik	zeg:	hier	ligt	een	kans.	Als	je	toch	aan	je	werkprocessen	gaat	sleutelen,	
kijk	dan	ook	of	je	als	rechtbanken	en	gerechtshoven	het	zoveel	mogelijk	allemaal	op	dezelfde	
manier	kunt	gaan	doen.’

‘Een echte verbetering is dat het procesdossier 
straks eerder naar de advocatuur gaat’

Maatwerk	waar	het	moet,	zoveel	mogelijk	uniformeren	waar	het	kan,	vindt	Naves.	‘De	samen-
leving	ziet	maar	één	rechtspraak	en	snapt	niet	waarom	dingen	in	Groningen	anders	gaan	dan	in	
Middelburg.	Maatwerk	wil	je	in	dat	stukje	dat	jouw	zaak	uniek	maakt	en	de	rechter	moet	dat	kun-
nen	motiveren.	Maar	waar	dat	niet	nodig	is	moet	je	overal	op	dezelfde	manier	worden	behandeld,	
ongeacht	bij	welk	gerecht	in	Nederland	je	bent.’

‘Verantwoordelijkheid nemen’
Sturing	is	een	beladen	begrip	binnen	de	rechtspraak,	zegt	de	voorzitter.	‘Het	hoort	niet	bij	een	
organisatie	als	de	onze,	die	als	belangrijke	kernwaarde	onafhankelijkheid	heeft.	Maar	samen-
werken,	je	verantwoordelijkheid	nemen	en	je	gesprekspartners	serieus	nemen	hoort	daar	wel	bij,	
ook	in	de	keten.	Om	van	de	invoering	van	het	nieuwe	Wetboek	van	Strafvordering	een	succes	te	
maken	hebben	we	elkaar	heel	hard	nodig,	alleen	al	omdat	je	steeds	meer	met	digitale	dossiers	
gaat	werken	die	je	de	hele	keten	moet	doorduwen.’
Als	voorbeeld	noemt	Naves	dat	audio-	en	video-opnamen	straks	gelden	als	zelfstandig	bewijs.	
Waar	die	nu	nog	helemaal	worden	uitgewerkt,	kunnen	ze	in	de	toekomst	enkel	nog	worden	voor-
zien	van	een	verkort	proces-verbaal.	Naves:	‘Dat	is	een	grote	verandering:	geen	papieren	proces-
verbaal	meer,	maar	bijvoorbeeld	een	live	weergave	vanaf	de	bodycam	van	wat	een	agent	heeft	
meegemaakt	en	nu	bij	de	officier	en	de	rechter	neerlegt	als	bewijs	voor	een	strafbaar	feit.	Ik	kan	
me	voorstellen	dat	onze	professionals,	kijkend	naar	onze	huidige	IT-systemen,	zich	afvragen	of	
dat	gaat	lukken.	Daarom	is	het	belangrijk	om	de	wetsvoorstellen	voor	audio-	en	videoregistratie	
uit	te	proberen	in	een	pilot,	zodat	je	weet	wat	de	gevolgen	zijn	voor	het	werkproces	en	de	werklast	
in	de	hele	strafrechtketen	eer	je	het	invoert.	Digitalisering	is	de	toekomst	van	de	strafrechtketen	
en	als	je	kijkt	waar	we	naartoe	moeten,	hebben	we	de	komende	vijf	jaar	tot	de	inwerkingtreding	
van	het	nieuwe	wetboek	heel	hard	nodig	om	dat	digitale	bouwwerk	neer	te	zetten	en	ervaring	op	
te	doen.’

Raad.	Het	is	nu	een	modernisering	van	het	wetboek:	de	grondbeginselen	en	belangrijke	uitgangs-
punten	van	ons	strafprocesrecht	zijn	dezelfde	gebleven.’
Niet	op	alle	punten	heeft	de	rechtspraak	zijn	zin	gekregen.	De	nieuwe	regels	over	de	gevolgen	van	
vormverzuimen	laten	de	rechter	bijvoorbeeld	minder	ruimte	voor	maatwerk	dan	nu	en	zijn	wat	
Groos	betreft	onnodig	gewijzigd.	‘De	standaardarresten	van	de	Hoge	Raad	van	december	�0�0	
geven	daarvoor	heldere	kaders	en	regels.’
En	ook	de	bepaling	dat	strafzaken	die	in	eerste	aanleg	door	één	rechter	zijn	behandeld	ook	in	
hoger	beroep	enkelvoudig	worden	behandeld,	had	Naves	liever	niet	gezien:	‘Wij	zeggen:	elke	
zaak	vraagt	om	maatwerk,	en	soms	kan	dat	inhouden	dat	in	eerste	aanleg	een	zaak	misschien	is	
onderschat	en	vraagt	om	een	afdoening	door	meerdere	rechters,	onderweg	naar	de	Hoge	Raad	
die	uiteindelijk	gaat	bepalen	wat	recht	is.	De	rechter	kan	dat	heel	goed	zelf	bepalen.	De	wettelijke	
regeling	is	te	strikt.’
Daar	staan	volgens	Naves	en	Groos	duidelijke	verbeteringen	tegenover.	Groos:	‘Een	echte	verbe-
tering	is	dat	het	procesdossier	straks	eerder	naar	de	advocatuur	gaat.	Dat	stelt	de	advocaat	beter	
en	sneller	in	staat	om	te	kijken:	wat	is	nodig	om	het	onderzoek	voor	mijn	cliënt	volledig	te	laten	
zijn?	Zodat	je	niet	pas	op	zitting	hoeft	te	vragen	om	extra	getuigen	te	laten	horen,	omdat	je	het	
dossier	pas	vlak	van	tevoren	hebt	gekregen.’
Naves:	‘De	advocaat	kan	dus	ook	beter	regie	voeren.	Hoe	eerder	je	het	dossier	hebt,	hoe	beter	je	
kunt	meesturen.	Dat	is	goed	voor	de	balans	in	het	systeem.	Maar	daar	hoort	ook	een	passende	
financiering	bij	voor	advocaten	die	deze	verantwoordelijkheid	dragen.’
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Houvast in de opsporing
Het	gemoderniseerde	wetboek	biedt	politie	en	opsporingsdiensten	meer	houvast,	zegt	Hirsch	
Ballin.	‘Natuurlijk	wordt	er	nu	ook	onderzoek	gedaan	aan	smartphones	en	worden	bronnen	ge-
raadpleegd	op	internet.	Maar	veel	digitale	onderzoeksbevoegdheden	hebben	nog	geen	specifieke	
wettelijke	basis.	Dat	bemoeilijkt	het	werk,	omdat	niet	volledig	duidelijk	is	waar	de	grenzen	liggen	
en	wat	ervoor	nodig	is	om	een	bepaalde	bevoegdheid	in	te	zetten.	Het	gemoderniseerde	wetboek	
brengt	die	basis	weer	op	orde.	Als	opsporingsambtenaar	krijg	je	duidelijkheid:	dit	mag	ik	in	die	
en	die	situaties.	Nu	is	het	vaak	het	wiel	uitvinden	en	steeds	weer	creatief	interpreteren	en	zoeken	
naar	analogieën	met	een	bestaande	wettelijke	grondslag.	Niet	zelden	komt	de	rechter-commis-
saris	erbij	kijken	om	te	duiden	wat	wel	en	niet	kan,	om	zo	te	waarborgen	dat	bevoegdheden	niet	
worden	toegepast	op	een	manier	die	de	wetgever	niet	heeft	bedoeld.	Het	nieuwe	wetboek	is	een	
belangrijke	stap	vooruit	voor	de	praktijk	van	opsporing	en	vervolging.’

Stelselmatigheidscriterium
Een	praktijkvoorbeeld?	Onderzoek	aan	smartphones,	zegt	Hirsch	Ballin	zonder	enige	aarzeling.	
‘Dat	wordt	nu	gebaseerd	op	de	algemene	beslagbevoegdheid:	je	bent	bevoegd	een	voorwerp	in	
beslag	te	nemen	en	het	dan	ook	te	onderzoeken.	Maar	digitale	opsporing	komt	met	heel	nieuwe	
privacyvragen.	Het	maakt	nogal	verschil	of	je	een	paar	ordners	in	beslag	neemt	of	iemands	smart-
phone,	waarmee	je	iemands	hele	leven	in	handen	hebt.	‘

‘Veel digitale onderzoeksbevoegdheden hebben nog geen 
specifieke wettelijke basis. Dat bemoeilijkt het werk’

‘De	afgelopen	jaren	heeft	zich	in	de	jurisprudentie	een	soort	drietrapsraket	ontwikkeld	die	uitgaat	
van	de	inbreuk	die	je	maakt	op	de	persoonlijke	levenssfeer:	niet	stelselmatig,	stelselmatig	of	
ingrijpend	stelselmatig.	In	het	meest	vergaande	geval,	als	je	bijvoorbeeld	naar	foto’s	en	com-
municatie	gaat	kijken,	heb	je	een	machtiging	van	de	rechter-commissaris	nodig.	Die	praktijk	en	
rechtspraak	is	in	het	nieuwe	wetboek	terug	te	vinden	in	een	centrale	plek	voor	het	stelselmatig-
heidscriterium.	Ook	op	dat	punt	biedt	het	nieuwe	wetboek	dus	houvast	en	praktische	handvatten	
voor	opsporingsambtenaren.’

Niet alleen cybercrime
Heb	je	het	over	digitale	opsporingsbevoegdheden,	dan	gaat	het	zeker	niet	alleen	over	cybercrime,	
zegt	Hirsch	Ballin.	‘Natuurlijk	ontwikkelt	digitale	criminaliteit	zich,	maar	in	alle	vormen	van	mis-
daad	communiceren	verdachten	digitaal	met	elkaar	en	versleutelen	bijvoorbeeld	hun	onderlinge	
berichtenverkeer.	Digitale	opsporingsbevoegdheden	zijn	dus	juist	ook	van	belang	in	bijvoorbeeld	
onderzoek	naar	drugscriminaliteit	of	een	kinderpornonetwerk.	En	bij	de	aanpak	van	ondermij-
ning,	waar	het	gaat	om	criminele	organisaties	die	grensoverschrijdend	werken	en	daarbij	gebruik	
maken	van	geavanceerde	digitale	technologie.	Dan	red	je	het	niet	meer	met	mensen	schaduwen,	
maar	moet	je	het	hebben	van	onderzoek	naar	geldstromen	en	communicatielijnen.’

Marianne Hirsch Ballin, lid commissie nieuw WSv.

‘Het is hoog tijd voor vernieuwing’
Het	gemoderniseerde	Wetboek	van	Strafvordering	biedt	opsporingsambtenaren	veel	meer	hou-
vast	in	de	digitale	opsporing,	zegt	hoogleraar	Straf-	en	strafprocesrecht	Marianne	Hirsch	Ballin,	
lid	van	de	Commissie	Implementatie	nieuw	Wetboek	van	Strafvordering.	‘Nu	is	het	vaak	het	wiel	
uitvinden.	Met	het	nieuwe	wetboek	krijg	je	duidelijkheid:	dit	mag	ik	in	die	en	die	situaties.’

Het	huidige	wetboek	dateert	uit	19�6,	een	tijd	waarin	opsporingsbevoegdheden	nog	waren	toe-
gesneden	op	de	fysieke	wereld.	‘Dan	heb	je	het	bijvoorbeeld	over	de	bevoegdheid	tot	het	openen	
van	een	brief’,	zegt	Hirsch	Ballin.	‘In	de	digitale	wereld	moeten	we	het	hebben	van	het	doorzoeken	
van	smartphones,	doorzoekingen	van	netwerken	op	afstand	en	het	vorderen	van	gegevens	in	een	
digitale	omgeving.	Dat	soort	bevoegdheden	kent	nu	niet	een	nadrukkelijke	plek	in	het	Wetboek	
van	Strafvordering.	Het	is	hoog	tijd	dat	we	de	wet	daarop	toesnijden,	zodat	het	klaar	is	voor	het	
opsporen	van	misdrijven	in	de	�1ste	eeuw.	Door	die	opsporingsbevoegdheden	techniekonafhan-
kelijk	te	beschrijven,	maak	je	het	ook	toekomstbestendig	en	minder	gevoelig	voor	verandering.	
Je	hebt	het	bijvoorbeeld	niet	over	smartphones,	maar	over	gegevensdragers.	Op	die	manier	zorg	
je	dat	politie	en	justitie	op	korte	termijn	niet	weer	voor	de	vraag	komen	te	staan:	hebben	we	deze	
bevoegdheid	eigenlijk	wel?’
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Evenwicht in het stelsel
Een	goede	wetstekst	dient	nog	een	ander	doel,	zegt	Hirsch	Ballin.	‘Dat	iedereen	weet	onder	welke	
voorwaarden	OM	en	politie	bevoegdheden	mogen	inzetten.	Die	duidelijkheid,	vervat	in	een	
goed	navolgbare	wetstekst	met	een	goede	structuur	en	begrijpelijke	taal,	is	ook	voor	burgers	van	
belang.	Het	nieuwe	wetboek	biedt	bovendien	een	mooi	evenwichtig	stelsel	van	strafvordering	
voor	alle	partijen.	Dat	het	slachtoffer	nu	echt	een	procesdeelnemer	is,	is	nieuw	in	dit	wetboek	en	
toch	een	soort	erkenning.	Aan	de	andere	kant	is	er	ook	aandacht	voor	de	positie	van	de	verdedi-
ging.	Het	recht	op	een	eerlijk	proces	en	de	onschuldpresumptie	bijvoorbeeld	vloeien	voort	uit	de	
beginselen	van	ons	strafprocesrecht	en	uit	het	Europees	Verdrag	voor	de	Rechten	van	de	Mens,	
maar	staat	als	basisbeginsel	niet	in	het	bestaande	Wetboek	van	Strafvordering.	Dat	het	nieuwe	
wetboek	met	dit	soort	fundamentele	beginselen	begint,	daar	word	ik	als	strafrechtwetenschap-
per	blij	van.’

Aanzien van de rechtspraak
De	hele	strafrechtketen	ziet	in	dat	het	gemoderniseerde	wetboek	ook	een	sleutel	is	om	allerlei	
andere	veranderingen	binnen	de	keten	goed	te	kunnen	doorvoeren,	heeft	Hirsch	Ballin	het	afge-
lopen	jaar	in	de	commissie	Letschert	gezien.	‘De	keten	is	al	jaren	bezig	met	digitaliseren	en	met	
doorlooptijden.	Modernisering	van	het	wetboek	van	strafvordering	faciliteert	dat	en	neemt	ob-
stakels	weg.	Dat	zie	je	het	duidelijkst	in	wat	“de	beweging	naar	voren”	is	gaan	heten:	een	andere	
route	naar	en	voorbereiding	op	de	inhoudelijke	behandeling	van	een	strafzaak.	Elke	keer	dat	een	
strafzaak	wordt	aangehouden	heeft	dat	impact	op	de	verdachte,	op	slachtoffers	en	op	de	sa-
menleving.	Als	je	voor	de	rechtszitting	zeker	stelt	dat	de	zaak	daarvoor	rijp	is,	kan	de	inhoudelijke	
behandeling	door	de	strafrechter	sneller	gaan,	en	dat	is	van	groot	belang	voor	het	vertrouwen	van	
burgers	in	de	strafrechtspleging	en	het	aanzien	van	de	rechtspraak.’

Het 100 jaar oude Wetboek van Strafvordering moet bij de tijd 
gebracht worden. Waarom dat nodig is en wat er gaat veranderen, 
legde ik samen met Rianne Letschert (voorzitter Commissie Im-
plementatie nieuw Wetboek van Strafvordering) en Rosa Jansen 
(bestuursvoorzitter Slachtofferhulp Nederland) uit in een webinar 
over het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Ondanks een hoop 
aanpassingen gedurende de eeuw, sluit het oude wetboek niet 
meer aan bij de moderne samenleving. Honderd jaar geleden had-
den we geen internet, nu wel. Dat brengt nieuwe vormen van cri-
minaliteit met zich mee, zoals wraakporno. En daar horen nieuwe 
manieren van én randvoorwaarden voor opsporing bij. Door het 
gehele wetboek te vernieuwen, kunnen we de ‘boel netjes oprui-
men’ en het strafproces stroomlijnen. Hierdoor kan recht sneller 
plaats vinden: dat helpt zowel slachtoffers als verdachten. 

Minister	voor	Rechtsbescherming	Sander	Dekker	op	sociale	media
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Gevecht om het eigen dossier
De	verbeteringen	voor	het	slachtoffer	in	het	nieuwe	wetboek	gaan	verder	dan	die	algemene	
bepaling.	Ingenomen	is	Jansen	vooral	met	de	nieuwe	regels	voor	het	opvragen	van	processtukken	
voor	slachtoffers.	‘Voor	slachtoffers	en	hun	advocaten	is	het	nu	vaak	een	gevecht	om	vroegtijdig	
hun	zaaksdossier	te	krijgen.	Het	bestaande	Wetboek	van	Strafvordering	biedt	twee	mogelijkhe-
den	die	een	officier	van	justitie	kan	gebruiken	als	hij	het	dossier	niet	wil	verstrekken.	“Het	is	niet	
mogelijk	vanwege	de	vervolging”	en	“het	slachtoffer	heeft	geen	belang	bij	die	informatie”.	Dan	
mag	jij	als	slachtoffer	gaan	aantonen	wat	jouw	belang	is,	terwijl	je	gedeeltelijk	procespartij	en	
procesdeelnemer	bent	en	je	het	dossier	nodig	hebt	ter	voorbereiding.	Die	tweede	mogelijkheid	
vervalt	in	het	nieuwe	Wetboek	van	Strafvordering.	Daar	hebben	we	echt	een	vuist	voor	gemaakt	
en	daar	zijn	we	heel	blij	mee.’
Pijnlijk	vindt	ze	het	in	de	praktijk	bijvoorbeeld	dat	slachtoffers	van	zedenmisdrijven	soms	moeite	
hebben	om	hun	eigen	proces-verbaal	van	aangifte	te	krijgen.	‘Omdat	het	in	strijd	zou	zijn	met	het	
vervolgingsbelang.	Dat	kun	je	bijna	niet	uitleggen	aan	een	slachtoffer.	Hun	eigen	verhaal,	dat	ie-
mand	heeft	uitgetikt,	waar	ze	hun	handtekening	onder	hebben	gezet	en	dat	ze	elke	dag	opnieuw	
kunnen	vertellen!	Juist	het	vastleggen	van	hun	verhaal,	vaak	voor	de	eerste	keer,	is	zeer	waardevol	
voor	slachtoffers.’

‘Naast duidelijkheid is snelheid voor slachtoffers 
zo’n beetje het grootste goed dat er is’

Het	kunnen	beschikken	over	het	eigen	dossier	is	belangrijk	voor	slachtoffers,	weet	Jansen.	‘Als	
slachtoffer	verschijn	je	op	zitting	omdat	je	iets	ergs	hebt	meegemaakt.	Mag	je	dan	tenminste	
verwachten	dat	jouw	belangen	worden	meegewogen?	Zo’n	strijd	om	stukken	kan	leiden	tot	wat	
de	wetenschap	secundaire	victimisatie	noemt:	het	gevoel	dat	je	opnieuw	slachtoffer	wordt.	Om-
gekeerd	geldt:	als	het	OM	en	de	rechter	goed	rekening	houden	met	belangen	van	het	slachtoffer,	
dan	heeft	dat	een	positief	effect	op	het	herstel,	dat	laat	victimologisch	onderzoek	duidelijk	zien.’
Een	andere	duidelijke	verbetering	in	het	gemoderniseerde	wetboek	vindt	Jansen	dat	slachtof-
fers	een	klacht	kunnen	indienen	als	politie	en	OM	niet	willen	opsporen.	‘Terwijl	dat	tot	op	heden	
eigenlijk	alleen	kan	in	de	vervolgingsfase.	Weliswaar	is	er	een	praktijk	gegroeid	waarin	artikel	1�	
Strafvordering	ook	al	wordt	gebruikt	om	een	klacht	in	te	dienen	als	justitie	niet	opspoort,	maar	
mocht	daar	bij	iemand	nog	twijfel	over	bestaan,	dan	staat	het	straks	in	de	wet.	En	dat	voelt	als	een	
recht.’

Werk aan de winkel
Als	het	aan	haar	had	gelegen,	zegt	Jansen,	hadden	de	veranderingen	nog	wel	een	stap	verder	
mogen	gaan.	‘Ook	in	het	nieuwe	wetboek	zit	het	slachtoffer	nog	steeds	in	de	oorspronkelijke	rol.	
Als	je	er	met	wat	meer	afstand	naar	had	gekeken,	was	je	misschien	op	een	moderner	strafproces	
uitgekomen,	met	meer	gelijkwaardige	posities	voor	verdachte	en	slachtoffer.	Bijvoorbeeld	in	de	
volgorde	van	spreken	tijdens	de	zitting.	Ik	zou	het	slachtoffer	daarin	veel	meer	keuze	willen	geven.	
Nu	is	het	slachtoffer	zo	ongeveer	als	laatste	aan	de	beurt,	na	de	dagvaarding	en	het	bespreken	van	
de	hele	zaak,	terwijl	ik	denk:	als	er	nou	een	slachtoffer	is	dat	graag	als	eerste	het	woord	wil	voeren,	
maar	vervolgens	niet	de	hele	zitting	wil	bijwonen?	Waarom	zou	je	die	ruimte	niet	bieden?’
Procesdeelnemers,	maar	ook	rechters,	mogen	zich	in	de	praktijk	nog	meer	verplaatsen	in	het	

Rosa Jansen, directeur Slachtofferhulp Nederland 

‘Artikel 1.1.4 spijkeren we hier aan de muur’
Strafvordering	die	recht	doet	aan	de	belangen	van	het	slachtoffer	–	het	lijkt	een	symbolische	
mededeling,	maar	voor	Slachtofferhulp	Nederland	is	artikel	1.1.�	misschien	wel	de	belangrijkste	
bepaling	in	het	nieuwe	Wetboek	van	Strafvordering,	zegt	bestuursvoorzitter	Rosa	Jansen.	Het	is	
een	bepaling	die	verder	gaat	dan	de	spelregels	van	het	strafprocesrecht;	het	artikel	bepaalt	dat	
recht	moet	worden	gedaan,	rekening	houdend	met	de	belangen	van	het	slachtoffer.	‘En	dat	al	in	
artikel	1	van	het	wetboek.’

‘Dat	nieuwe	artikel	1.1.�	spijkeren	we	hier	aan	de	muur’,	zegt	Rosa	Jansen.	‘Daar	gaan	we	in	elke	
zitting	een	beroep	op	doen.	Dit	is	nou	zo’n	principe	dat	je	kunt	gebruiken	op	het	moment	dat	iets	
niet	duidelijk	is	en	je	toch	een	keuze	moet	maken.	Dan	kun	je	zeggen:	“Terug	naar	artikel	1.1.�”.’
Voordat	ze	bestuursvoorzitter	werd	van	Slachtofferhulp	Nederland,	was	Jansen	jarenlang	straf-
rechter.	Ze	legt	uit	waarom	het	voor	haar	meer	dan	een	symbolisch	artikel	is.	Veel	in	het	strafpro-
ces	ligt	vast	in	regels,	en	artikel	1.1.�	overstijgt	die	regels.	‘Het	is	mooi	als	dingen	in	de	wet	staan,	
maar	beter	is	het	als	we	ons	vanuit	de	rechtspraktijk	gebonden	voelen	aan	slachtofferrechten.	
Dan	is	het	niet	meer	alleen	een	zaak	van	de	letter,	maar	van	het	wezen	van	het	strafproces.	Om	de	
rechten	van	het	slachtoffer	te	waarborgen,	moet	je	voor	het	slachtoffer	gaan	staan.	Je	opereert	in	
een	balans	van	belangen,	en	de	belangen	van	het	slachtoffer	horen	ook	op	die	balans.’
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slachtoffer	en	zijn	behoeften,	vindt	Jansen.	‘Voorbeeld:	als	onze	mensen	een	zittingszaal	binnen-
komen,	zegt	de	rechter	nogal	eens:	“Gaat	u	daar	maar	achter	zitten,	want	daar	zitten	slachtoffers	
altijd”.	Terwijl	het	slachtoffer	misschien	wel	vooraan	wil	zitten	om	te	kunnen	zien	hoe	de	verdach-
te	reageert.	Gewoon	even	vragen:	“Wilt	u	voorin	of	achterin	zitten?”	De	politie	heeft	een	mooie	
afkorting	voor	die	houding:	anna,	altijd	nagaan,	nooit	aannemen.	Het	zou	fantastisch	zijn	als	we	
dat	in	de	keten	wat	meer	zouden	doen.’
Ook	het	niet	naleven	van	rechten	van	slachtoffers	zou	consequenties	mogen	hebben,	vindt	ze.	
‘Kijkend	naar	de	balans	van	Vrouwe	Justitia:	als	de	rechten	van	verdachten	worden	geschonden	
heeft	dat	consequenties	en	wordt	bijvoorbeeld	bewijsmateriaal	uitgesloten,	maar	als	de	rechter	
slachtofferrechten	negeert	heeft	dat	geen	enkel	gevolg.	Op	dit	terrein	is	nog	steeds	werk	aan	de	
winkel.’

‘Je kunt het alleen met zijn allen’
Corona	heeft	het	afgelopen	jaar	de	zittingspraktijk	drastisch	veranderd,	ook	voor	Slachtofferhulp,	
vertelt	Jansen.	‘Aanvankelijk	waren	wij	heel	teleurgesteld.	Vaak	mochten	maar	een	paar	mensen	
in	de	zaal	zijn,	en	was	het	slachtoffer	de	eerste	die	naar	de	publieke	tribune	of	zelfs	naar	een	an-
dere	ruimte	werd	gestuurd	om	de	zitting	via	een	videoverbinding	te	volgen.	Daar	hebben	wij	flink	
tegen	te	hoop	gelopen.	Wat	het	vervolgens	wel	heeft	opgeleverd,	is	dat	we	als	Slachtofferhulp	nu	
aan	tafels	zitten	waar	we	eerder	niet	zaten,	dat	we	allerlei	digitale	verbindingen	met	rechtbanken	
hebben	die	er	nog	niet	waren	en	dat	ook	veel	vaker	de	vraag	wordt	gesteld:	“Heeft	dit	nog	conse-
quenties	voor	het	slachtoffer?”’
Met	samenwerking	binnen	de	strafrechtketen	valt	nog	een	wereld	te	winnen,	denkt	Jansen.	‘Ik	
hoop	dat	we	in	de	toekomst	helemaal	niet	meer	over	de	keten	spreken.	Daar	zit	iets	hiërarchisch	
en	volgordelijks	in.	Ik	zou	willen	dat	het	een	netwerk	wordt.	Als	we	ons	op	een	andere	manier	
tot	elkaar	verhouden,	gaan	we	echt	een	andere	werkelijkheid	tegemoet	en	des	te	beter	zal	het	
nieuwe	Wetboek	van	Strafvordering	zijn	uitwerking	krijgen.	Als	we	blijven	doorploegen	zoals	nu,	
gaat	het	wetboek	niks	oplossen.	Je	kunt	het	alleen	maar	met	zijn	allen,	met	een	open	oor	en	oog	
naar	elkaar.’
Praktisch	zou	Slachtofferhulp	vaak	al	een	goede	rol	aan	het	begin	van	een	strafzaak	kunnen	ver-
vullen,	denkt	Jansen.	‘Waarom	vragen	wij	bijvoorbeeld	als	Slachtofferhulp	niet	direct	na	het	doen	
van	aangifte	bij	het	slachtoffer	waar	hij	behoefte	aan	heeft	in	het	strafproces,	en	waarom	begin-
nen	we	niet	meteen	al	met	het	voorbereiden	van	de	vordering	schadevergoeding?	Nu	krijg	je	nog	
te	vaak	een	week	van	tevoren	een	brief	van	de	officier	van	justitie	en	loop	je	de	kans	dat	je	te	laat	
bent.	Dan	moet	je	maar	hopen	dat	je	nog	een	advocaat	vindt	en	Slachtofferhulp	moet	ineens	
gaan	rennen,	terwijl	je	ook	veel	eerder	kunt	kijken	wat	je	nodig	hebt.’
Ketensamenwerking,	zegt	Jansen,	is	ook	nodig	om	te	komen	tot	kortere	doorlooptijden.	‘Naast	
duidelijkheid	is	snelheid	voor	slachtoffers	zo’n	beetje	het	grootste	goed	dat	er	is.	Ik	hoop	dat	we	
met	het	nieuwe	wetboek	stappen	kunnen	zetten	om	de	doorlooptijden	te	versnellen,	maar	ik	ben	
voorzichtig.	We	hebben	het	er	al	tientallen	jaren	over,	terwijl	een	strafzaak	95	procent	van	de	tijd	
op	de	plank	ligt	en	er	niks	mee	gebeurt.	Ook	met	dit	nieuwe	Wetboek	van	Strafvordering	zullen	
we	als	keten	steeds	moeten	waken	dat	de	pijplijn	niet	verstopt,	en	aan	de	voorkant	met	elkaar	
goed	nadenken	wat	je	nodig	hebt	in	een	strafproces,	wat	buiten	zitting	kan	worden	afgedaan	en	
wat	je	op	zitting	wilt	zien.’	

De commissie gaat ervan uit dat uiterlijk in het komende 
regeerakkoord de benodigde middelen, zoals die in de rapportage 
implementatiekosten die bij dit advies hoort beschreven zijn, be-
schikbaar komen voor de implementatie van dit nieuwe wetboek. 
Dat invoering van het nieuwe wetboek bepleit wordt in een groot 
aantal verkiezingsprogramma’s stemt de commissie hoopvol. (...) 
Als niet (uiterlijk) bij regeerakkoord de benodigde middelen be-
schikbaar komen of middelen (vooral) geprioriteerd worden voor 
andere noden van de afzonderlijke partners in de strafrechtketen, 
dan verdwijnt het wetsvoorstel in de onderste la om daar naar alle 
waarschijnlijkheid niet meer uit te komen.

Advies	Commissie	Implementatie	Nieuw	Wetboek	van	Strafvordering,	
december	�0�0	
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Opleiding, IT, huisvesting
Een	belangrijke	kostenpost	is	het	opleiden	van	de	tienduizenden	mensen	die	straks	met	het	
gemoderniseerde	wetboek	gaan	werken.	Maar	ook	IT-systemen	en	formulieren	moeten	worden	
aangepast,	en	wellicht	ook	de	huisvesting.	De	Jong:	‘In	het	nieuwe	wetboek	krijgt	de	rechter-com-
missaris	een	grotere	rol	in	het	voorbereidend	onderzoek,	maar	betekent	dat	ook	dat	daarvoor	
aanpassingen	moeten	komen	in	de	rechtbanken?	Dan	moet	je	dus	eigenlijk	alle	rechtbanken	gaan	
bekijken.’

‘Als er bij mij iets verandert, wat betekent dat dan 
voor de partij die voor of na mij in de keten zit?’

Een	andere	complexe	factor	om	financieel	in	kaart	te	krijgen	is	de	werklast.	De	Jong:	‘Betekent	het	
nieuwe	wetboek	dat	je	minder	werk	krijgt	en	zo	ja,	om	welk	bedrag	gaat	het	dan?	Het	gaat	om	de	
strafrechtketen,	dus	als	er	bij	mij	iets	verandert,	wat	betekent	dat	dan	voor	de	partij	die	voor	of	na	
mij	in	de	keten	zit?’	

‘Aan de bak’
Een	hoofdrol	bij	het	maken	van	die	complexe	rekensom	is	weggelegd	voor	de	partijen	in	het	straf-
proces	zelf.	De	Jong:	‘Voor	ons	is	het	onmogelijk	om	dat	zelf	allemaal	na	te	gaan,	dus	werken	we	
nauw	samen	met	alle	ketenpartners.	Iedereen	moet	aan	de	bak	om	een	zo	goed	mogelijke	raming	
aan	te	leveren.	Als	je	ziet	dat	de	ene	organisatie	80	uur	nodig	heeft	om	een	medewerker	op	te	
leiden	in	het	werken	met	het	nieuwe	wetboek	en	een	andere	30,	dan	vragen	wij	naar	de	reden	van	
dat	verschil.	Wij	kijken	kritisch	en	stellen	steeds	vanuit	de	inhoud	de	vraag:	leg	het	uit.	Het	gaat	om	
argumenten;	de	ketenpartners	moeten	ons	overtuigen.	Mij	maakt	het	niet	uit	of	het	uiteindelijke	
bedrag	hoog	is	of	laag.	Het	gaat	om	een	goed	verhaal	dat	goed	is	onderbouwd.’
Al	is	hij	zelf	geen	strafrechtexpert,	van	het	belang	van	het	nieuwe	wetboek	hoef	je	De	Jong	niet	te	
overtuigen.	‘Het	Wetboek	van	Strafvordering	in	zijn	huidige	vorm	is	bijna	honderd	jaar	oud.	Het	
is	hoog	tijd	voor	groot	onderhoud.	Dat	gaat	over	moderne	inzichten	over	de	behandeling	van	
verdachten	en	slachtoffers,	maar	ook	over	de	manier	waarop	je	politie	en	justitie	in	staat	stelt	met	
moderne	techniek	moderne	vormen	van	criminaliteit	op	te	sporen.	Als	je	door	achterlopende	
wetgeving	daarin	vastloopt,	is	dat	slecht	voor	het	rechtsgevoel.	Het	gaat	om	de	effectiviteit	van	de	
strafvordering.’

André de Jong, financieel expert commissie nieuw WSv.

‘Het gaat niet om het bedrag, 
maar om een goed verhaal’
Hoeveel	kost	invoeren	van	het	gemoderniseerde	Wetboek	van	Strafvordering?	Het	was	primair	
aan	André	de	Jong,	de	financieel	expert	in	de	Commissie	Implementatie	nieuw	Wetboek	van	
Strafvordering,	om	die	vraag	te	beantwoorden.	Best	complex,	geeft	hij	toe,	in	een	strafrechtketen	
die	zo’n	twintig	partijen	telt	en	waar	veranderingen	in	de	hele	keten	doorwerken.	‘Iedereen	moet	
aan	de	bak.	Wij	kijken	kritisch	en	hebben	steeds	de	vraag	gesteld:	leg	het	uit.’

De	Jongs	voornaamste	taak	in	de	commissie	is	het	zorgen	voor	een	goede	financiële	raming	van	
de	kosten	die	het	gemoderniseerde	wetboek	met	zich	meebrengt.	Die	taak	kreeg	hij	niet	voor	
niets	toebedeeld.	Met	twintig	jaar	ervaring	bij	het	Centraal	Planbureau	en	tien	jaar	bij	het	minis-
terie	van	Financiën	-	waarvan	vijf	als	directeur-generaal	Rijksbegroting	-	brengt	hij	een	schat	aan	
financiële	expertise	met	zich	mee.
‘Bij	elk	wetsvoorstel	dat	in	de	ministerraad	aan	de	orde	komt,	hoort	een	stevige	financiële	onder-
bouwing.	Je	kunt	er	niet	omheen	om	inzicht	te	geven	in	de	kosten	en	de	baten’,	zegt	De	Jong.	‘Bij	
het	nieuwe	Wetboek	van	Strafvordering	is	dat	best	complex,	want	in	de	strafrechtketen	vind	je	
alles	bij	elkaar	wel	een	stuk	of	twintig	organisaties,	en	die	moeten	allemaal	bekijken:	wat	betekent	
dit	voor	ons?’
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papieren	werkelijkheid.	Om	de	kansen	van	het	nieuwe	wetboek	te	verzilveren,	moeten	alle	par-
tijen	-	zeker	ook	de	strafrechtadvocatuur	-	de	middelen	krijgen	om	hun	veranderende	rol	in	het	
strafproces	goed	waar	te	maken.

Tussenfase
Een	interessante	gedachte	vindt	Van	Kampen	de	‘beweging	naar	voren’	in	het	nieuwe	wetboek.	
‘Met	de	procesinleiding	krijg	je	straks	een	tussenfase	tussen	het	vooronderzoek	en	het	onderzoek	
ter	zitting,	waarin	de	rechter	de	regie	neemt	over	het	onderzoek	dat	nog	moet	gebeuren.	Als	je	
nu	aan	een	meervoudige	kamer	met	drie	rechters	iets	vraagt,	moeten	ze	in	de	meeste	gevallen	
daarop	ter	zitting	een	beslissing	nemen,	met	zijn	drieën.	De	gedachte	in	het	nieuwe	wetboek	is:	
op	het	moment	dat	de	officier	de	zaak	geschikt	acht	voor	de	zitting,	gaat	de	zaak	naar	de	voorzit-
ter	van	de	MK	en	die	kan	in	de	aanloop	naar	de	zitting	een	aantal	beslissingen	nemen	zonder	dat	
zijn	collega’s	daaraan	te	pas	komen.	Dat	kan	buitengewoon	efficiënt	zijn.	Wat	nu	op	zitting	moet	
gebeuren,	kan	die	ene	rechter	straks	vaak	afhameren.’

‘Je moet niet onderschatten wat het betekent 
als je langere tijd een strafzaak boven je hoofd hebt hangen’

Geen	aanhoudingen	meer	op	de	zitting:	voor	zowel	slachtoffers	als	verdachten	is	dat	een	aantrek-
kelijk	perspectief,	zegt	Van	Kampen.	‘Het	is	heel	vervelend	als	een	zaak	op	zitting	wordt	aange-
houden	voor	nader	onderzoek.	Dan	is	het	reclasseringsrapport	er	niet	of	er	moet	nog	een	getuige	
worden	opgeroepen.	Je	moet	niet	onderschatten	wat	het	betekent	als	je	langere	tijd	een	strafzaak	
boven	je	hoofd	hebt	hangen.	Zo’n	zwaard	van	Damocles,	daar	kunnen	de	meeste	mensen	niet	
goed	tegen,	en	hoe	langer	het	duurt,	hoe	zwaarder	het	gaat	drukken.’
Onder	regie	van	de	rechter,	is	het	idee,	kan	de	samenwerking	in	de	strafrechtketen	in	de	aanloop	
naar	de	zitting	in	de	toekomst	verbeteren.	Van	Kampen:	‘Het	inzicht	dat	de	ketensamenwerking	
beter	moet,	komt	uit	de	ZSM-praktijk	waar	al	die	ketenpartners	samen	aan	tafel	zitten.	Daar	zie	
je	echt	dat	gelijktijdig	gebeurt	wat	vroeger	volgtijdelijk	gebeurde.	Daar	zijn	de	lijnen	korter	en	dat	
smaakt	naar	meer	als	je	kijkt	naar	al	die	grote	zaken.’

Zorg over toevoeging
Met	die	beweging	naar	voren	komt	voor	Van	Kampen	ook	de	zorg	over	de	toekomstige	positie	
van	de	verdediging	en	de	verdachte.	‘Onderdeel	van	die	beweging	is	het	idee	dat	een	verdachte	
die	een	raadsman	of	-vrouw	heeft	en	goed	geïnformeerd	is	over	zijn	rechten,	vroegtijdig	keuzes	
kan	maken	waaraan	hij	vervolgens	ook	kan	worden	gehouden.	Ook	een	aanlokkelijke	gedachte,	
maar	dan	moet	je	wel	zeker	stellen	dat	die	verdachte	vroegtijdig	informatie	krijgt	over	zijn	rechten	
én	dat	hij	een	raadsman	heeft.’
Vooral	voor	verdachten	die	niet	in	voorlopige	hechtenis	zitten,	kan	de	praktijk	verkeerd	uitpak-
ken,	vreest	Van	Kampen.	‘Bij	“vrije	voeters”	kun	je	in	de	regel	pas	een	toevoeging	aanvragen	bij	de	
Raad	voor	de	Rechtsbijstand	op	het	moment	dat	er	een	dagvaarding	komt.	Als	je	in	de	toekomst	
de	procesinleiding	krijgt,	ben	je	al	een	heel	eind	op	weg	richting	zitting	en	moet	eigenlijk	bijna	
alles	al	zijn	gedaan.	Als	de	advocaat	dan	pas	in	beeld	komt,	is	hij	in	belangrijke	mate	te	laat.	Als	je	
wilt	dat	die	verdachte	in	een	eerder	stadium	rechtsbijstand	krijgt,	moet	de	advocaat	veel	eerder	

Petra van Kampen, lid Algemene Raad NOvA

‘Als je de verdediging uitsluit, 
loopt het spaak’
Petra	van	Kampen,	portefeuillehouder	strafrecht	in	de	Algemene	Raad	van	de	Nederlandse	Orde	
van	Advocaten,	ziet	aantrekkelijke	mogelijkheden	in	het	nieuwe	Wetboek	van	Strafvordering:	
minder	aanhoudingen	en	kortere	doorlooptijden.	Maar	tegelijk	waarschuwt	ze:	geef	alle	partijen	
de	middelen	om	volop	aan	die	beweging	mee	te	doen.	‘Als	de	advocaat	pas	bij	de	procesinleiding	
in	beeld	komt,	is	hij	in	belangrijke	mate	te	laat.’

‘Wij	zijn	geen	ketenpartner’,	zegt	Petra	van	Kampen	aan	het	begin	van	het	gesprek	nadrukkelijk.	
‘Wij	zijn	een	partner	van	de	keten.’	De	advocatuur,	wil	ze	maar	zeggen,	is	onafhankelijk.	
Die	positie	klinkt	door	in	haar	observaties	over	de	modernisering	van	het	Wetboek	van	Strafvor-
dering.	‘In	de	praktijk	gebeuren	veel	dingen	nu	niet	zoals	het	wetboek	veronderstelt’,	zegt	Van	
Kampen,	naast	advocaat	ook	hoogleraar	strafrechtspraktijk	aan	het	Willem	Pompe	Instituut	van	
de	Universiteit	Utrecht.	‘De	keten	staat	onder	druk:	rechters	hebben	te	weinig	tijd	om	zittingen	
voor	te	bereiden,	officieren	van	justitie	hebben	te	veel	zaken	onder	handen,	de	politie	heeft	te	
weinig	menskracht	en	de	gevolgen	daarvan	zie	je	terug	in	het	proces.’
Bij	herhaling	waarschuwt	ze	daarom:	het	Wetboek	van	Strafvordering,	ook	het	nieuwe,	is	een	
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een	toevoeging	krijgen	dan	nu.	Dat	is	nu	niet	geregeld.	De	verwachting	dat	doorlooptijden	korter	
worden	zal	alleen	uitkomen	als	je	alle	partijen	in	staat	stelt	om	efficiënt	en	tijdig	aan	die	beweging	
mee	te	doen.	Als	je	de	verdachte	en	de	verdediging	uitsluit,	loopt	het	daar	spaak.’

Liefdewerk oud papier
Daar	komt	bij	dat	het	nieuwe	wetboek	een	actievere	rol	van	de	advocaat	veronderstelt	in	een	
eerder	stadium	van	de	zaak.	Van	Kampen	schetst	in	korte	halen	de	toevoegingspraktijk.	‘Voor	een	
politierechterzaak	krijg	je	zes	punten.	Je	krijgt	per	punt	1�5	euro.	Totaal	dus	750	euro.	Pas	als	je	
achttien	uren	aan	zo’n	zaak	hebt	gewekt,	kun	je	onder	omstandigheden	extra	uren	aanvragen	bij	
de	Raad.	Voor	een	MK-zaak	staan	acht	punten,	1000	euro,	en	kun	je	dus	pas	extra	uren	aanvragen	
na	��	uur	aan	een	zaak	te	hebben	gewerkt.	En	het	is	niet	op	voorhand	gezegd	dat	je	die	uren	krijgt.	
Nu	al	is	een	toevoeging	voor	een	groot	deel	liefdewerk	oud	papier,	omdat	heel	veel	werkzaam-
heden	van	de	advocaat	niet	onder	de	toevoeging	vallen.	Iemand	wordt	vastgezet,	je	gaat	met	de	
partner	praten,	je	krijgt	een	werkgever	aan	de	lijn,	moeder	belt...	allemaal	aspecten	die	niet	onder	
de	toevoeging	vallen.	Als	je,	zoals	in	het	nieuwe	wetboek,	werkzaamheden	naar	voren	verschuift,	
wordt	dit	probleem	alleen	maar	groter.	Als	advocaat	kun	je	voor	15	euro	per	uur	niet	werken...	Het	
houdt	een	keer	op.’

Toegang tot de reclassering
Blij	is	Van	Kampen	dat	verdachten	in	de	toekomst	zelf	een	reclasseringsrapport	kunnen	aanvra-
gen	bij	de	rechter,	zonder	tussenkomst	van	de	officier	van	justitie.	‘Absoluut	een	verbetering’,	zegt	
ze	met	nadruk.	‘Officieren	vinden	het	soms	niet	nodig	om	een	rapportage	aan	te	vragen,	en	als	de	
officier	weigert,	kan	de	verdediging	in	de	aanloop	naar	de	zitting	niet	heel	veel.	Terwijl	het	voor	
de	verdediging	en	de	rechter	heel	belangrijk	kan	zijn	dat	iemand	van	de	reclassering	kijkt	naar	de	
verdachte	en	zijn	omgeving.	Dan	moet	je	als	advocaat	zelf	zaken	bij	elkaar	zoeken	of	iemand	in	
de	arm	nemen,	maar	bij	een	rechter	komt	een	rapportage	van	de	reclassering	toch	beter	over	dan	
het	verhaal	van	een	willekeurig	persoon	die	ik	heb	geraadpleegd.’

Dat zijn de drie belangrijkste redenen: de boel netjes opruimen, 
klaarmaken voor de moderne tijd en zorgen dat het proces 
gestroomlijnder wordt. Door dit laatste punt krijgen we ook 
sneller duidelijkheid in rechtszaken.

Minister	voor	Rechtsbescherming	Sander	Dekker	in	interview	met	vakblad	
Maatschappij & Politiek
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Als	je	een	complex	digitaal	onderzoek	wilt	oppakken,	gaat	dat	nu	gepaard	met	heel	veel	zoeken,	
jurisprudentie	raadplegen	en	kijken	wat	mogelijk	is.	Die	afhankelijkheid	moet	je	eigenlijk	niet	heb-
ben.	Een	van	de	mooie	dingen	van	het	nieuwe	wetboek	is	dat	het	techniekonafhankelijk	is,	zodat	
je	kunt	mee	ontwikkelen.	Ik	weet	niet	wat	er	over	drie	jaar	in	plaats	is	gekomen	van	de	smart-
phone	of	de	tablet.’
Ook	het	codificeren	van	rechtspraak	in	het	nieuwe	wetboek	vindt	Langerak	een	belangrijke	stap.	
‘Ook	op	die	manier	borg	je	de	rechtsstaat,	door	belangrijke	uitspraken	een	plek	te	geven	in	de	wet.	
Dat	is	al	die	jaren	niet	gebeurd,	daar	zijn	we	een	beetje	slordig	in	geweest.	Als	er	teveel	geeltjes	in	
je	boek	zitten,	moet	je	het	een	keer	anders	gaan	doen.’

‘Bedrijven én natuurlijke personen 
hebben baat bij snelle duidelijkheid’

Betere dossiers
Ook	belangrijk	is	dat	de	inhoudelijke	voorbereiding	van	de	strafzitting	meer	naar	voren	wordt	ge-
haald,	zegt	Langerak.	‘Daar	worden	onze	dossiers	beter	van,	denk	ik.	Nu	heb	je	vaak	voor	je	gevoel	
het	dossier	klaar,	komt	er	na	een	bepaalde	periode	een	regiezitting	en	moet	je	bepaalde	dingen	
opnieuw	gaan	doen.	Het	is	makkelijker	je	werk	in	één	keer	af	te	maken.	Een	ander	voordeel	is	de	
digitalisering	van	de	hele	strafrechtketen.	Nu	maken	wij	een	dossier,	dat	moet	een	aantal	malen	
worden	gekopieerd,	er	wordt	eens	een	bladzijde	dubbel	gekopieerd	of	vergeten.	We	zitten	volop	
in	de	transitie	naar	digitaal,	en	het	nieuwe	wetboek	gaat	daarbij	helpen.	Digitaal	is	de	kans	op	
fouten	een	stuk	kleiner.’

‘Baat bij snelle duidelijkheid’
Langerak	hoopt	dat	het	gemoderniseerde	wetboek	gaat	bijdragen	aan	kortere	doorlooptijden	in	
de	strafrechtketen.	‘Natuurlijk	is	dat	voor	onze	eigen	bedrijfsvoering	prettig,	maar,	het	klinkt	mis-
schien	gek,	het	is	in	het	belang	van	iedereen.	Als	je	straf	krijgt,	is	het	prettig	als	dat	snel	gebeurt.	
Omdat	we	het	belangrijk	vonden	te	weten	wat	de	impact	is	van	ons	eigen	handelen,	hebben	we	
een	aantal	malen	ex-verdachten	in	onze	strafzaken	uitgenodigd	om	met	ons	in	gesprek	te	gaan.	
Daaruit	kwam	heel	duidelijk	terug	dat	mensen	het	veel	te	lang	vinden	duren.	We	hebben	zaken	
die	pas	na	zeven	jaar	leiden	tot	een	veroordeling.	Natuurlijk	moet	het	rechtsproces	de	ruimte	
krijgen,	maar	bedrijven	én	natuurlijke	personen	hebben	baat	bij	snelle	duidelijkheid.	Je	leeft	die	
hele	periode	in	onzekerheid.	Moet	je	je	voorstellen,	zeven	jaar	onzekerheid,	wat	dat	met	je	doet.	
Elke	dag	sta	je	ermee	op	en	ga	je	ermee	naar	bed.	Het	is	bijna	een	ethische	vraag:	kun	je	dat	men-
sen	wel	aandoen?	Dat	voelt	ook	als	een	soort	straf.	Mensen	zeggen:	ik	had	misschien	liever	een	
jaar	langer	gevangenisstraf	gehad,	maar	de	helft	van	mijn	doorlooptijd.	Met	zijn	allen	kunnen	we	
zorgen	dat	zo’n	proces	minder	lang	wordt.’

Bert Langerak, directeur opsporing FIOD 
‘Met zijn allen zorgen dat 
het strafproces minder lang wordt’
Modernisering	van	het	Wetboek	van	Strafvordering	draait	om	het	borgen	van	de	rechtsstaat,	zegt	
Bert	Langerak,	directeur	opsporing	van	de	FIOD.	Voordelen	ziet	hij	op	veel	punten:	helderheid	
over	wat	mag	en	wat	niet	mag,	betere	dossiers	en	minder	kans	op	fouten.	Maar	Langerak	hoopt	
ook	op	kortere	doorlooptijden,	mede	in	het	belang	van	de	verdachte.

‘Eigenlijk	is	het	heel	simpel’,	zegt	Langerak.	‘Modernisering	van	het	Wetboek	van	Strafvordering	draait	
om	het	borgen	van	de	rechtsstaat.	Het	gaat	erom	dat	alle	burgers	en	bedrijven	in	Nederland	met	een	
goed	gevoel	kunnen	slapen,	weten	dat	ze	door	de	overheid	goed	worden	behandeld	en	dat	hun	rechten	
en	plichten	netjes	staan	opgeschreven.	Ik	ben	blij	dat	ik	leef	in	een	rechtsstaat	waar	we	dat	duidelijk	
hebben	geregeld,	zowel	vanuit	het	belang	van	de	opsporing	als	dat	van	de	verdachte.	Dat	moet	je	goed	
borgen	in	ons	democratisch	bestel.	Dat	is	de	investering	meer	dan	waard.	En	bedenk:	met	het	huidige	
wetboek	hebben	we	zo’n	honderd	jaar	gedaan,	dus	als	je	die	investering	uitsmeert	over	zo’n	periode	valt	
het	eigenlijk	reuze	mee.’
Langerak	is	blij	met	de	aanstaande	modernisering	van	het	Wetboek	van	Strafvordering.	‘En	col-
lega’s	bij	de	FIOD	met	mij.	De	wereld	is	de	afgelopen	honderd	jaar	veranderd	en	die	verandering	
gaat	steeds	sneller.	Wij	waren	eigenlijk	niet	meer	aangesloten	op	de	digitale	wereld	en	de	cloud.	
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Over	draagvlak	gesproken	-	bijzonder	aan	het	gemoderniseerde	Wetboek	van	Strafvordering	
vindt	ze	het	grote	draagvlak	dat	ze	vanaf	dag	één	bespeurde	bij	rechtspraak,	Openbaar	Ministerie	
en	politie.	‘Dat	draagvlak	was	en	is	enorm.	Er	is	niemand	te	vinden	die	dit	niet	heel	erg	belangrijk	
vindt.	Iedereen	wil	een	bijdrage	leveren	en	staat	in	de	startblokken.’

‘Toegankelijkheid is essentieel’
Hoofddoel	van	het	gemoderniseerde	Wetboek	van	Strafvordering	is	volgens	Louwes	‘het	trans-
paranter	en	inzichtelijker	maken	van	alles	wat	in	Nederland	geldt	in	de	strafvordering.	De	toegan-
kelijkheid	van	rechtsprincipes	in	dit	land	is	essentieel	voor	een	ieder	die	ermee	te	maken	krijgt,	
of	je	nou	verdachte	bent,	slachtoffer	of	familie.	Als	voor	een	ieder	niet	meer	transparant	is	wat	
de	do’s	en	don’ts	zijn	en	hoe	een	goed,	eerlijk	strafproces	zou	moeten	verlopen,	krijg	je	precies	
dat	waar	iedereen	politiek	Den	Haag	van	beticht:	dat	we	een	heleboel	fuss	creëren	om	zaken	niet	
inzichtelijk	te	maken	en	daar	vervolgens	een	eigen	interpretatie	aan	te	kunnen	geven.’

‘Als wetgever moet je je best doen om ervoor te zorgen 
dat de wetten in dit land zo helder mogelijk zijn voor een ieder’

Buiten	de	strafrechtketen	is	nog	een	wereld	te	winnen	voor	het	gemoderiseerde	wetboek,	merkte	
Louwes	de	afgelopen	tijd.	‘Waar	ik	me	vanaf	dag	één	in	deze	commissie	over	heb	verbaasd:	het	
nieuwe	Wetboek	van	Strafvordering	blijft	een	feestje	voor	en	door	juristen.	Het	is	me	een	raadsel	
waarom	niet	veel	meer	mensen	hiervoor	op	de	bres	gaan	staan.	Als	ik	als	hoofdinspecteur	IGJ	een	
zaak	doorzet	naar	het	OM,	heb	ik	er	toch	ook	alle	belang	bij	dat	die	zorgfraudeur	wordt	gepakt,	en	
dat	het	proces	zo	verloopt	dat	een	zaak	voor	de	rechter	standhoudt?	Ook	als	voorbeeld	naar	alle	
andere	potentiële	zorgfraudeurs:	weet	wat	u	te	wachten	staat.	Een	goed	proces	met	een	duidelijk	
verloop	en	als	het	even	kan	een	niet	al	te	lange	doorlooptijd	is	daarvoor	essentieel.	Als	opspo-
ringsdiensten	en	het	OM	moeten	werken	met	een	wetboek	dat	niet	helder	en	bij	de	tijd	is,	heb	ik	
daar	last	van.’

‘Basis van de rechtsstaat’
Het	nieuwe	wetboek	biedt	vooral	veel	meer	samenhang,	zegt	Louwes.	‘Stel:	ik	ben	familielid	van	
een	slachtoffer	en	ik	wil	weten	wat	mijn	mogelijkheden	zijn	om	processtukken	op	te	vragen	of	
om	de	rechtbank	toe	te	spreken,	dan	moet	ik	dat	nu	op	allerlei	plekken	in	het	wetboek	bij	elkaar	
harken	en	naast	elkaar	leggen	om	daar	inzicht	in	te	krijgen.	Dit	voorbeeld	ligt	voor	mij	dichtbij,	
omdat	wij	veel	te	maken	krijgen	met	GGZ-cliënten	die	voor	de	rechter	verschijnen	en	we	dan	vaak	
zien	dat	familie	inzicht	wil	in	de	stukken	van	de	psychiater.	Familieleden	worstelen	ermee	dat	heel	
onduidelijk	is:	wanneer	wel,	wanneer	niet,	waarom,	wat	is	sowieso	openbaar	en	wat	kan	ik	van	
een	advocaat	krijgen?	Dat	is	toch	vrij	fundamenteel	in	een	rechtsstaat.	Nu	kun	je	zeggen:	“Daar	
heb	je	juist	een	advocaat	voor”.	Maar	dat	is	me	te	makkelijk.	Zeker	als	wetgever	moet	je	je	best	
doen	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	wetten	in	dit	land	zo	helder	mogelijk	zijn	voor	een	ieder.	Dat	is	
de	basis	van	onze	rechtsstaat.	Het	zou	toch	niet	waar	mogen	zijn	dat	je	eerst	een	rekening	moet	
betalen	van	een	dure	professional	om	te	begrijpen	wat	de	wet-	en	regelgeving	is?’

Korrie Louwes, lid commissie nieuw WSv.

‘Toegankelijkheid van rechtsprincipes 
is basis van de rechtsstaat’
Korrie	Louwes	merkte	het	al	toen	ze	nog	wethouder	was	in	Rotterdam:	groot	onderhoud	is	niet	
sexy.	Maar	als	lid	van	de	Commissie	Implementatie	nieuw	Wetboek	van	Strafvordering	bepleit	ze	
vurig	het	belang	van	het	nieuwe	wetboek.	‘Het	is	me	een	raadsel	waarom	niet	veel	meer	mensen	
hiervoor	op	de	bres	gaan	staan.’		

Als	hoofdinspecteur	bij	de	Inspectie	Gezondheidszorg	en	Jeugd	van	het	ministerie	van	VWS	heeft	
ze	dossiers	in	portefeuille	die	raken	aan	het	strafrecht	-	bijvoorbeeld	zorgfraude	en	euthanasie	
-	maar	jurist	is	ze	niet.	Louwes	maakt	deel	uit	van	de	commissie	om	haar	politiek-bestuurlijke	
inzicht	en	kennis	van	het	implementeren	van	nieuwe	wetgeving.	
Het	mooiste	voorbeeld	uit	haar	loopbaan	-	‘een	huzarenstukje’	-	vindt	ze	de	invoering	van	de	Wet	
Werk	en	Bijstand	aan	het	begin	van	het	millennium,	waarbij	de	verantwoordelijkheid	voor	de	bij-
stand	verhuisde	van	het	Rijk	naar	de	gemeenten.	‘Daarbij	stelden	we	de	maatschappelijke	doelen	
centraal.	Terwijl	de	juristen	de	wetsartikelen	aan	het	schrijven	waren,	pikten	wij	voortdurend	de	
signalen	uit	het	veld	op	en	hielden	we	steeds	voor	ogen:	dragen	deze	regels	bij	aan	onze	hoofd-
doelen?	Daar	werd	de	wet	dunner	van,	en	je	kreeg	als	vanzelf	een	enorm	draagvlak,	politiek	en	in	
de	uitvoering.’
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‘Onderhoud is niet sexy’
Dat	het	nieuwe	wetboek	meer	is	toegesneden	op	rechtspleging	in	het	digitale	tijdperk	is	volgens	
Louwes	ook	winst.	‘We	leven	in	�0�0.	In	het	digitale	tijdperk	je	werk	goed	kunnen	doen	is	natuur-
lijk	ook	een	belangrijke	reden	voor	vernieuwing.	Maar	als	je	mensen	van	politie	en	OM	spreekt	die	
al	decennia	met	Wetboek	van	Strafvordering	werken,	zeggen	ze:	weliswaar	is	het	wat	verouderd,	
maar	we	hebben	hier	en	daar	een	bypass	gemaakt	en	rechtsgeldig	is	het	wel.	Vraag	een	politieman	
waar	extra	geld	naartoe	moet	bij	de	politie,	dan	zegt	menigeen:	meer	mensen	op	straat.’	
Hoe	begrijpelijk	ook,	voor	Louwes	is	dat	te	kort	door	de	bocht.	‘Het	gemoderniseerde	Wetboek	
van	Strafvordering	is	groot	onderhoud,	niets	meer	en	niets	minder.	Na	bijna	een	eeuw	is	het	hoog	
tijd	dat	je	kijkt	hoe	de	muren,	het	fundament	en	het	dak	zich	tot	elkaar	verhouden	in	dat	enorme	
bouwwerk.	Maar	infrastructuur	en	onderhoud	zijn	nu	eenmaal	niet	sexy.	Als	wethouder	in	Rotter-
dam	zag	je	dat	ook	al:	niemand	vond	de	renovatie	van	de	Maastunnel	interessant.	Ik	blijf	volhou-
den	hoe	belangrijk	het	is	dat	de	toegankelijkheid	van	het	strafprocesrecht	wordt	vergroot,	en	dat	
het	ook	het	werk	van	politie	en	OM	een	stuk	makkelijker	maakt.	Nieuwe	digitale	opsporingsme-
thoden,	de	balans	tussen	zorgvuldigheid	en	effectief	optreden,	het	staat	allemaal	veel	beter	in	het	
gemoderniseerde	wetboek.’

Voor een goed werkend stelsel is van belang dat de checks	and	
balances in orde zijn; niet alleen op papier maar ook en vooral in 
de praktijk. Daarvoor is het van groot belang dat de advocatuur 
in staat is om de intensievere en actievere rol die in het nieuwe 
wetboek is voorzien voor de advocaat, in het bijzonder in verband 
met de zogenaamde ‘beweging naar voren’, adequaat te vervul-
len. Omdat een belangrijk deel van de verdachten afhankelijk is 
van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, zullen de daarin 
geboden vergoedingen moeten worden toegesneden op de nieuwe 
taken van de advocatuur in het strafrecht. 

Het denken vanuit de keten moet blijvend aandacht krijgen van 
allen die in de keten werken. (...) Met ons advies om gezamenlijk 
een samenhangende meerjarige implementatieplanning voor het 
wetboek op te stellen en ook een meerjarig uitvoeringsplan voor 
alle grote trajecten te ontwerpen, zal naar onze mening de keten-
samenwerking een krachtige impuls krijgen. Collectieve daad-
kracht zal in de optiek van de commissie cruciaal zijn om de ge-
schetste risico’s, die succesvolle en tijdige implementatie in de weg 
kunnen staan, te pareren maar ook om de kansen die het wetboek 
biedt optimaal te benutten.

Advies	Commissie	Implementatie	Nieuw	Wetboek	van	Strafvordering,	

december	�0�0	
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Factsheet

Commissie Implementatie nieuw 
Wetboek van Strafvordering

“Iedereen die zich sterk maakt voor recht en veiligheid, misdaadbestrij-
ding en aanpak van ondermijning pleit ook voor modernisering van het 
Wetboek van Strafvordering. Anders bouw je beleid op drijfzand.”

Rianne Letschert, voorzitter onafhankelijke commissie Implementatie 
nieuw Wetboek van Strafvordering
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1 Waarom is het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering nodig?
Het gemoderniseerde wetboek is ‘de juridische ruggengraat voor een evenwichtige modernise-
ring van de strafrechtketen’, staat in de begroting 2021 voor Justitie en Veiligheid. 

Het Wetboek van Strafvordering is van cruciaal belang in een democratische rechtsstaat. Het 
bevat de spelregels voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten, en voor de 
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (uitspraken van de rechter en strafbeschikkin-
gen van het OM). Er staat bijvoorbeeld in wie welke opsporingsbevoegdheden mag toepassen en 
onder welke voorwaarden. Het waarborgt bovendien de grond- en mensenrechten van iedereen 
die onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek. 

Het Wetboek van Strafvordering dateert in zijn huidige opzet uit 1926. Het is de afgelopen eeuw 
zo’n 150 keer gewijzigd en functioneert nog steeds, maar is verouderd. Daardoor is het niet opti-
maal toegesneden op de digitalisering in de strafrechtketen en de aanpak van nieuwe vormen van 
misdaad, zoals digitale criminaliteit en ondermijning.

De herziening van het Wetboek van Strafvordering komt neer op een modernisering van het straf-
procesrecht, geen hervorming. Het gemoderniseerde wetboek bouwt voort op het bestaande 
wetboek, codificeert jurisprudentie van de Hoge Raad en maakt belangrijke rechtsprincipes die 
nu nog niet in de wet staan expliciet, zoals de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit 
bij de inzet van opsporingsbevoegdheden. Het is logischer van opbouw en minder gevoelig voor 
verdere ontwikkeling van de techniek. Maar de grondslagen van het strafproces blijven hetzelfde 
als nu. De noodzaak van een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering wordt dan ook breed 
gedragen in de strafrechtketen.
In totaal werken in die keten zo’n 100.000 mensen: rechters en officieren van justitie, advocaten, politie-
mensen, medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en bijzondere opsporingsdiensten, maar ook 
bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s), medewerkers van gevangenissen en van de reclassering. 

2 Een beter begrijpelijk wetboek
Door de vele incidentele wijzigingen van de afgelopen decennia is het bestaande Wetboek van 
Strafvordering onoverzichtelijk geworden. Na de modernisering is het Wetboek van Strafvorde-
ring weer inhoudelijk begrijpelijk, logisch van opbouw en daarmee beter toegankelijk voor een 
ieder. Het stelsel van de bijzondere opsporingsbevoegdheden wordt in het gemoderniseerde wet-
boek bijvoorbeeld sterk vereenvoudigd omschreven. De nieuwe structuur maakt het bovendien 
makkelijker om nieuwe artikelen toe te voegen. 

3 Wat is de actuele stand van zaken rond het gemoderniseerde wetboek?
Een ambtelijke versie van het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering is klaar en voor ie-
dereen te raadplegen via rijksoverheid.nl. De ministerraad heeft er inmiddels mee ingestemd dat 
het gemoderniseerde wetboek voor advies wordt voorgelegd aan de Raad van State. Daarna volgt 
politieke besluitvorming. In de justitiebegroting voor 2021 wordt alvast de Innovatiewet Strafvor-
dering aangekondigd, die de weg vrijmaakt om in pilots een aantal onderdelen van het gemoder-
niseerde wetboek in de praktijk te beproeven. 

4 Met wie is overlegd over het nieuwe wetboek?
De afgelopen jaren nam het ministerie van Justitie en Veiligheid de verantwoordelijkheid voor 
modernisering van het wetboek. Er werd daarvoor nauw overleg gevoerd met alle met alle part-
ners uit de strafrechtketen, waaronder de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie (OM), de politie 
en andere opsporingsdiensten, de advocatuur en Reclassering Nederland. Dit overleg heeft vorm 
gekregen door naast de formele consultatie ook allerlei andere vormen van overleg te voeren over 
de inhoud, de consequenties en de implementatie van het nieuwe wetboek.

5 Een wetboek dat meer rechtszekerheid biedt
Het gemoderniseerde wetboek draagt bij aan meer rechtszekerheid. Het geeft een wettelijke basis 
aan recente Europese regelgeving en jurisprudentie van de Hoge Raad en hoge Europese rechts-
colleges. Zo is de bestaande jurisprudentie verankerd in het Wetboek van Strafvordering, en dat 
bevordert een duidelijke en eenduidige uitleg en toepassing van het recht.

6 Kunnen rechtszaken sneller worden afgehandeld met het gemoderniseerde wetboek?
Het gemoderniseerde wetboek legt meer nadruk op het voorbereidend onderzoek dat voorafgaat 
aan de behandeling van een strafzaak op de rechtszitting. De rechter kan zo - vooral bij grotere 
strafzaken - beter regie voeren tijdens het voorbereidend onderzoek voordat een strafzaak inhou-
delijk wordt behandeld op de terechtzitting.

De nieuwe werkwijze is te kenschetsen als een ‘beweging naar voren’. In het gemoderniseerde 
wetboek is het uitgangspunt dat een strafzaak wordt ingepland voor inhoudelijke behandeling op 
zitting zodra deze daar klaar voor is. De rechter-commissaris neemt de onderzoeksbeslissingen 
tot het moment dat de officier van justitie de procesinleiding heeft ingediend. Dat betekent: geen 
driemaandelijkse pro-formazittingen meer, snellere beslissingen en sneller uitvoeren van onder-
zoekswensen.

Nadat de procesinleiding is ingediend, neemt de zittingsrechter de regie over tot het moment van 
de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. De rechter kan bijvoorbeeld voor de zitting een 
schriftelijke ronde houden, waarbij de officier van justitie en de verdachte op papier standpunten 
uitwisselen. Verzoeken om getuigen ter zitting te horen gaan voortaan rechtstreeks naar de rech-
ter in plaats van naar de officier van justitie, zoals nu. De rechter plant waar nodig een regiezitting 
en bepaalt met het OM en de verdediging wanneer de zaak op zitting wordt behandeld.

De nieuwe praktijk zal leiden tot minder onnodige aanhoudingen van strafzaken. De Commissie 
Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering constateert dat het gemoderniseerde wetboek 
belangrijke voorwaarden schept voor kortere doorlooptijden en verwacht dat dit bijdraagt aan 
een snellere procesvoering en aan het rechtsgevoel van iedere burger.

7 Wat verandert er met het gemoderniseerde wetboek voor slachtoffers en nabestaanden?
Een belangrijk uitgangspunt in het Wetboek van Strafvordering, nu en straks,  is dat de opsporing 
van strafbare feiten gebeurt op een manier die ook recht doet aan de belangen van het slachtoffer.

2 3

1 Waarom is het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering nodig?
Het gemoderniseerde wetboek is ‘de juridische ruggengraat voor een evenwichtige modernise-
ring van de strafrechtketen’, staat in de begroting 2021 voor Justitie en Veiligheid. 

Het Wetboek van Strafvordering is van cruciaal belang in een democratische rechtsstaat. Het 
bevat de spelregels voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten, en voor de 
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (uitspraken van de rechter en strafbeschikkin-
gen van het OM). Er staat bijvoorbeeld in wie welke opsporingsbevoegdheden mag toepassen en 
onder welke voorwaarden. Het waarborgt bovendien de grond- en mensenrechten van iedereen 
die onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek. 

Het Wetboek van Strafvordering dateert in zijn huidige opzet uit 1926. Het is de afgelopen eeuw 
zo’n 150 keer gewijzigd en functioneert nog steeds, maar is verouderd. Daardoor is het niet opti-
maal toegesneden op de digitalisering in de strafrechtketen en de aanpak van nieuwe vormen van 
misdaad, zoals digitale criminaliteit en ondermijning.

De herziening van het Wetboek van Strafvordering komt neer op een modernisering van het straf-
procesrecht, geen hervorming. Het gemoderniseerde wetboek bouwt voort op het bestaande 
wetboek, codificeert jurisprudentie van de Hoge Raad en maakt belangrijke rechtsprincipes die 
nu nog niet in de wet staan expliciet, zoals de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit 
bij de inzet van opsporingsbevoegdheden. Het is logischer van opbouw en minder gevoelig voor 
verdere ontwikkeling van de techniek. Maar de grondslagen van het strafproces blijven hetzelfde 
als nu. De noodzaak van een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering wordt dan ook breed 
gedragen in de strafrechtketen.
In totaal werken in die keten zo’n 100.000 mensen: rechters en officieren van justitie, advocaten, politie-
mensen, medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en bijzondere opsporingsdiensten, maar ook 
bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s), medewerkers van gevangenissen en van de reclassering. 

2 Een beter begrijpelijk wetboek
Door de vele incidentele wijzigingen van de afgelopen decennia is het bestaande Wetboek van 
Strafvordering onoverzichtelijk geworden. Na de modernisering is het Wetboek van Strafvorde-
ring weer inhoudelijk begrijpelijk, logisch van opbouw en daarmee beter toegankelijk voor een 
ieder. Het stelsel van de bijzondere opsporingsbevoegdheden wordt in het gemoderniseerde wet-
boek bijvoorbeeld sterk vereenvoudigd omschreven. De nieuwe structuur maakt het bovendien 
makkelijker om nieuwe artikelen toe te voegen. 
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dering aangekondigd, die de weg vrijmaakt om in pilots een aantal onderdelen van het gemoder-
niseerde wetboek in de praktijk te beproeven. 

4 Met wie is overlegd over het nieuwe wetboek?
De afgelopen jaren nam het ministerie van Justitie en Veiligheid de verantwoordelijkheid voor 
modernisering van het wetboek. Er werd daarvoor nauw overleg gevoerd met alle met alle part-
ners uit de strafrechtketen, waaronder de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie (OM), de politie 
en andere opsporingsdiensten, de advocatuur en Reclassering Nederland. Dit overleg heeft vorm 
gekregen door naast de formele consultatie ook allerlei andere vormen van overleg te voeren over 
de inhoud, de consequenties en de implementatie van het nieuwe wetboek.
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aan recente Europese regelgeving en jurisprudentie van de Hoge Raad en hoge Europese rechts-
colleges. Zo is de bestaande jurisprudentie verankerd in het Wetboek van Strafvordering, en dat 
bevordert een duidelijke en eenduidige uitleg en toepassing van het recht.

6 Kunnen rechtszaken sneller worden afgehandeld met het gemoderniseerde wetboek?
Het gemoderniseerde wetboek legt meer nadruk op het voorbereidend onderzoek dat voorafgaat 
aan de behandeling van een strafzaak op de rechtszitting. De rechter kan zo - vooral bij grotere 
strafzaken - beter regie voeren tijdens het voorbereidend onderzoek voordat een strafzaak inhou-
delijk wordt behandeld op de terechtzitting.

De nieuwe werkwijze is te kenschetsen als een ‘beweging naar voren’. In het gemoderniseerde 
wetboek is het uitgangspunt dat een strafzaak wordt ingepland voor inhoudelijke behandeling op 
zitting zodra deze daar klaar voor is. De rechter-commissaris neemt de onderzoeksbeslissingen 
tot het moment dat de officier van justitie de procesinleiding heeft ingediend. Dat betekent: geen 
driemaandelijkse pro-formazittingen meer, snellere beslissingen en sneller uitvoeren van onder-
zoekswensen.

Nadat de procesinleiding is ingediend, neemt de zittingsrechter de regie over tot het moment van 
de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. De rechter kan bijvoorbeeld voor de zitting een 
schriftelijke ronde houden, waarbij de officier van justitie en de verdachte op papier standpunten 
uitwisselen. Verzoeken om getuigen ter zitting te horen gaan voortaan rechtstreeks naar de rech-
ter in plaats van naar de officier van justitie, zoals nu. De rechter plant waar nodig een regiezitting 
en bepaalt met het OM en de verdediging wanneer de zaak op zitting wordt behandeld.

De nieuwe praktijk zal leiden tot minder onnodige aanhoudingen van strafzaken. De Commissie 
Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering constateert dat het gemoderniseerde wetboek 
belangrijke voorwaarden schept voor kortere doorlooptijden en verwacht dat dit bijdraagt aan 
een snellere procesvoering en aan het rechtsgevoel van iedere burger.

7 Wat verandert er met het gemoderniseerde wetboek voor slachtoffers en nabestaanden?
Een belangrijk uitgangspunt in het Wetboek van Strafvordering, nu en straks,  is dat de opsporing 
van strafbare feiten gebeurt op een manier die ook recht doet aan de belangen van het slachtoffer.
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Dit uitgangspunt komt op een aantal manieren terug in het gemoderniseerde wetboek. Het ge-
moderniseerde wetboek voorziet bijvoorbeeld in een duidelijker regeling voor slachtoffers die 
aangifte hebben gedaan en willen klagen als politie en het Openbaar Ministerie besluiten geen 
onderzoek in te stellen. In plaats van het bestaande artikel 12 Wetboek van Strafvordering - recht-
streeks belanghebbenden kunnen bij het gerechtshof een klacht indienen als het Openbaar Minis-
terie besluit iemand niet te vervolgen - komt het nieuwe artikel 3.2.1.: rechtstreeks belanghebben-
den, onder wie slachtoffers, kunnen een klacht indienen als het Openbaar Ministerie besluit niet te 
vervolgen, maar ook als politie en Openbaar Ministerie niet opsporen. De mogelijkheid om beklag 
in te dienen tegen niet opsporen staat nu niet expliciet in de wet.

Ook komt er een betere regeling voor slachtoffers die willen kennisnemen van het strafdossier: nu 
nog geldt dat het slachtoffer kennis mag nemen van stukken die voor hem/haar van belang zijn. In 
de gemoderniseerde wet vervalt de term ‘van belang’: het slachtoffer hoeft een verzoek om ken-
nis te nemen van de stukken dus niet te onderbouwen en het kan slachtoffers ook niet worden 
geweigerd om kennis te nemen van stukken wegens gebrek aan belang. Ook krijgen slachtoffers 
in de toekomstige praktijk meer mogelijkheden om bezwaarschriften in te dienen tegen beslissin-
gen van de officier van justitie, bijvoorbeeld als die besluit om processtukken die door het slacht-
offer zijn ingediend niet bij het strafdossier te voegen. 

8 Wat verandert er met het gemoderniseerde wetboek voor verdachten en advocaten?
In het gemoderniseerde wetboek wordt de positie van de verdediging op een aantal punten ver-
anderd. De officier van justitie moet bijvoorbeeld uiterlijk drie maanden nadat de gevangenhou-
ding van een verdachte is bevolen de verdachte en de rechter-commissaris informeren over de 
stand van het onderzoek. Bij die gelegenheid geeft de officier van justitie ook aan wanneer de zaak 
naar verwachting aan de rechter wordt voorgelegd en krijgt de verdachte zoveel mogelijk inzage 
in de processtukken die al zijn verzameld. Zo krijgt de verdachte de kans om zijn verdediging beter 
voor te bereiden.

Daarnaast krijgt de verdediging al in een vroeg stadium de mogelijkheid om meer onderzoeks-
wensen in te dienen. Gedurende het hele opsporingonderzoek, tot aan de inhoudelijke zitting toe, 
kan de verdediging de rechter benaderen met onderzoekswensen. Dat geldt bijvoorbeeld ook 
voor het opstellen van een reclasseringsrapportage. 

Ook in de praktijk van de voorlopige hechtenis verandert het een en ander. De rechter krijgt wet-
telijk de opdracht om na te gaan of de voorlopige hechtenis onmiddellijk of na enige tijd (onder 
voorwaarden) kan worden geschorst. Die voorwaarden - bijvoorbeeld een enkelband, een con-
tactverbod of een meldplicht bij de reclassering - zijn verankerd in het gemoderniseerde wetboek. 
Mocht een verdachte zo’n voorwaarde niet nakomen, dan kan de rechter besluiten om de schor-
sing van de voorlopige hechtenis op te heffen. 

Ook de besluitvorming over (het voortduren van) voorlopige hechtenis verandert. Niet de zittings-
rechter, maar een openbare raadkamer beslist steeds na maximaal drie maanden over de vraag of 
de verdachte in voorlopige hechtenis moet blijven. 

Personen die verdacht zijn geweest van een misdrijf en zich benadeeld voelen door optreden van 
een van de partijen in de strafrechtketen, kunnen voortaan terecht bij één loket om schadever-
goeding te vorderen: de officier van justitie.

Als de nadruk in een strafzaak meer komt te liggen op het voorbereidend onderzoek, zoals in het 
gemoderniseerde wetboek het geval is, krijgt de advocaat in een eerder stadium van de zaak een 
actievere rol. Omdat veel verdachten voor hun verdediging afhankelijk zijn van de gefinancierde 
rechtsbijstand, bepleit de Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering dat de 
vergoedingen aansluiten op de nieuwe taken van de strafrechtadvocaten. Naar de precieze effec-
ten van het nieuwe wetboek op de gefinancierde rechtsbijstand wordt nu onderzoek gedaan.

9 Nieuwe opsporingsbevoegdheden
Met het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering kunnen politie en het Openbaar Ministerie 
beter optreden tegen nieuwe vormen van digitale criminaliteit. Het bevat nieuwe bevoegdheden 
om deze vorm van criminaliteit op te sporen, waarbij duidelijk is omschreven wie deze mag inzet-
ten en onder welke voorwaarden. Het gaat bijvoorbeeld om de netwerkzoeking na inbeslagne-
ming (opsporingsambtenaren mogen in de toekomst ook netwerken doorzoeken vanaf het bu-
reau, nu mag dat alleen op de plek van de doorzoeking) en het bevel data-analyse (de politie mag 
aan providers vragen om bewerkte data, in plaats van enkel ruwe data zoals nu). Ook de regels 
voor onderzoek aan smartphones krijgen een heldere wettelijke basis.

Belangrijk is dat het gemoderniseerde wetboek techniekonafhankelijk is. Het is zo geformuleerd 
dat het minder gevoelig is voor de snelle ontwikkeling van digitale technieken. Zo kan de opspo-
ring beschikken over de bevoegdheden die nodig zijn om mee te gaan met technische ontwikke-
lingen.

10 Waarborgen voor privacy
Met de nieuwe en uitgebreide mogelijkheden voor (digitale) opsporing en vervolging komt het 
gemoderniseerde wetboek ook met waarborgen voor de juiste toepassing ervan. Zeker bij de 
nieuwe mogelijkheden voor digitale opsporing is gekeken naar de impact die deze kunnen heb-
ben op de privacy; burgers hebben immers recht op bescherming van hun gegevens.

In de afweging moet steeds worden gekeken naar nut, noodzaak en effectiviteit van het gebruiken 
van opsporingsbevoegdheden. De ernst van het strafbare feit is van belang: Openbaar Ministerie 
en politie mogen bepaalde bevoegdheden alleen toepassen bij strafbare feiten van een bepaalde 
zwaarte. En naarmate het om zwaardere opsporingsmiddelen gaat, is het een hogere autoriteit 
die beslist of de politie die mag gebruiken. Die uitgangspunten gelden onverminderd, ook voor de 
nieuwe opsporingsbevoegdheden in het gemoderniseerde wetboek.

Politie, bijzondere opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie mogen opsporingsbevoegd-
heden alleen toepassen als die in redelijke verhouding staan tot het beoogde doel (proporti-
onaliteit) en als het doel niet op een andere, minder ingrijpende manier kan worden bereikt 
(subsidiariteit). In het gemoderniseerde wetboek worden deze algemene rechtsbeginselen van 

4 5

Dit uitgangspunt komt op een aantal manieren terug in het gemoderniseerde wetboek. Het ge-
moderniseerde wetboek voorziet bijvoorbeeld in een duidelijker regeling voor slachtoffers die 
aangifte hebben gedaan en willen klagen als politie en het Openbaar Ministerie besluiten geen 
onderzoek in te stellen. In plaats van het bestaande artikel 12 Wetboek van Strafvordering - recht-
streeks belanghebbenden kunnen bij het gerechtshof een klacht indienen als het Openbaar Minis-
terie besluit iemand niet te vervolgen - komt het nieuwe artikel 3.2.1.: rechtstreeks belanghebben-
den, onder wie slachtoffers, kunnen een klacht indienen als het Openbaar Ministerie besluit niet te 
vervolgen, maar ook als politie en Openbaar Ministerie niet opsporen. De mogelijkheid om beklag 
in te dienen tegen niet opsporen staat nu niet expliciet in de wet.

Ook komt er een betere regeling voor slachtoffers die willen kennisnemen van het strafdossier: nu 
nog geldt dat het slachtoffer kennis mag nemen van stukken die voor hem/haar van belang zijn. In 
de gemoderniseerde wet vervalt de term ‘van belang’: het slachtoffer hoeft een verzoek om ken-
nis te nemen van de stukken dus niet te onderbouwen en het kan slachtoffers ook niet worden 
geweigerd om kennis te nemen van stukken wegens gebrek aan belang. Ook krijgen slachtoffers 
in de toekomstige praktijk meer mogelijkheden om bezwaarschriften in te dienen tegen beslissin-
gen van de officier van justitie, bijvoorbeeld als die besluit om processtukken die door het slacht-
offer zijn ingediend niet bij het strafdossier te voegen. 

8 Wat verandert er met het gemoderniseerde wetboek voor verdachten en advocaten?
In het gemoderniseerde wetboek wordt de positie van de verdediging op een aantal punten ver-
anderd. De officier van justitie moet bijvoorbeeld uiterlijk drie maanden nadat de gevangenhou-
ding van een verdachte is bevolen de verdachte en de rechter-commissaris informeren over de 
stand van het onderzoek. Bij die gelegenheid geeft de officier van justitie ook aan wanneer de zaak 
naar verwachting aan de rechter wordt voorgelegd en krijgt de verdachte zoveel mogelijk inzage 
in de processtukken die al zijn verzameld. Zo krijgt de verdachte de kans om zijn verdediging beter 
voor te bereiden.

Daarnaast krijgt de verdediging al in een vroeg stadium de mogelijkheid om meer onderzoeks-
wensen in te dienen. Gedurende het hele opsporingonderzoek, tot aan de inhoudelijke zitting toe, 
kan de verdediging de rechter benaderen met onderzoekswensen. Dat geldt bijvoorbeeld ook 
voor het opstellen van een reclasseringsrapportage. 

Ook in de praktijk van de voorlopige hechtenis verandert het een en ander. De rechter krijgt wet-
telijk de opdracht om na te gaan of de voorlopige hechtenis onmiddellijk of na enige tijd (onder 
voorwaarden) kan worden geschorst. Die voorwaarden - bijvoorbeeld een enkelband, een con-
tactverbod of een meldplicht bij de reclassering - zijn verankerd in het gemoderniseerde wetboek. 
Mocht een verdachte zo’n voorwaarde niet nakomen, dan kan de rechter besluiten om de schor-
sing van de voorlopige hechtenis op te heffen. 

Ook de besluitvorming over (het voortduren van) voorlopige hechtenis verandert. Niet de zittings-
rechter, maar een openbare raadkamer beslist steeds na maximaal drie maanden over de vraag of 
de verdachte in voorlopige hechtenis moet blijven. 

Personen die verdacht zijn geweest van een misdrijf en zich benadeeld voelen door optreden van 
een van de partijen in de strafrechtketen, kunnen voortaan terecht bij één loket om schadever-
goeding te vorderen: de officier van justitie.

Als de nadruk in een strafzaak meer komt te liggen op het voorbereidend onderzoek, zoals in het 
gemoderniseerde wetboek het geval is, krijgt de advocaat in een eerder stadium van de zaak een 
actievere rol. Omdat veel verdachten voor hun verdediging afhankelijk zijn van de gefinancierde 
rechtsbijstand, bepleit de Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering dat de 
vergoedingen aansluiten op de nieuwe taken van de strafrechtadvocaten. Naar de precieze effec-
ten van het nieuwe wetboek op de gefinancierde rechtsbijstand wordt nu onderzoek gedaan.

9 Nieuwe opsporingsbevoegdheden
Met het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering kunnen politie en het Openbaar Ministerie 
beter optreden tegen nieuwe vormen van digitale criminaliteit. Het bevat nieuwe bevoegdheden 
om deze vorm van criminaliteit op te sporen, waarbij duidelijk is omschreven wie deze mag inzet-
ten en onder welke voorwaarden. Het gaat bijvoorbeeld om de netwerkzoeking na inbeslagne-
ming (opsporingsambtenaren mogen in de toekomst ook netwerken doorzoeken vanaf het bu-
reau, nu mag dat alleen op de plek van de doorzoeking) en het bevel data-analyse (de politie mag 
aan providers vragen om bewerkte data, in plaats van enkel ruwe data zoals nu). Ook de regels 
voor onderzoek aan smartphones krijgen een heldere wettelijke basis.

Belangrijk is dat het gemoderniseerde wetboek techniekonafhankelijk is. Het is zo geformuleerd 
dat het minder gevoelig is voor de snelle ontwikkeling van digitale technieken. Zo kan de opspo-
ring beschikken over de bevoegdheden die nodig zijn om mee te gaan met technische ontwikke-
lingen.

10 Waarborgen voor privacy
Met de nieuwe en uitgebreide mogelijkheden voor (digitale) opsporing en vervolging komt het 
gemoderniseerde wetboek ook met waarborgen voor de juiste toepassing ervan. Zeker bij de 
nieuwe mogelijkheden voor digitale opsporing is gekeken naar de impact die deze kunnen heb-
ben op de privacy; burgers hebben immers recht op bescherming van hun gegevens.

In de afweging moet steeds worden gekeken naar nut, noodzaak en effectiviteit van het gebruiken 
van opsporingsbevoegdheden. De ernst van het strafbare feit is van belang: Openbaar Ministerie 
en politie mogen bepaalde bevoegdheden alleen toepassen bij strafbare feiten van een bepaalde 
zwaarte. En naarmate het om zwaardere opsporingsmiddelen gaat, is het een hogere autoriteit 
die beslist of de politie die mag gebruiken. Die uitgangspunten gelden onverminderd, ook voor de 
nieuwe opsporingsbevoegdheden in het gemoderniseerde wetboek.

Politie, bijzondere opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie mogen opsporingsbevoegd-
heden alleen toepassen als die in redelijke verhouding staan tot het beoogde doel (proporti-
onaliteit) en als het doel niet op een andere, minder ingrijpende manier kan worden bereikt 
(subsidiariteit). In het gemoderniseerde wetboek worden deze algemene rechtsbeginselen van 

4 5



60 61

proportionaliteit en subsidiariteit duidelijk benoemd en expliciet geborgd; in het bestaande wet-
boek is dat niet het geval.

Ook voor nieuwe opsporingsbevoegdheden is op die manier gewaarborgd dat in een strafrechte-
lijk onderzoek alleen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt als dat noodzake-
lijk en gerechtvaardigd is.

11 Beeld en geluid als zelfstandig bewijs
Het gemoderniseerde wetboek maakt het mogelijk om beeld- en geluidsopnames te gebruiken 
als zelfstandig bewijs. Dat kunnen camerabeelden of tapgesprekken zijn, maar bijvoorbeeld ook 
een opgenomen verklaring van een verdachte. Het is niet langer nodig dat deze eerst in een volle-
dig proces-verbaal worden uitgewerkt.

12 Wat is de rol en taak van de Commissie Implementatie nieuw Wetboek van 
Strafvordering?
Minister van Justitie en Veiligheid mr F.B.J. (Ferd) Grapperhaus stelde september 2019 de externe 
Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering in. Deze onafhankelijke commissie 
heeft twee taken: een raming maken van de kosten die zijn gemoeid met invoering van het gemo-
derniseerde wetboek, en het maatschappelijk belang van het wetboek voor het voetlicht brengen. 
Ook adviseert de commissie op welke manier het wetboek het best kan worden ingevoerd.

Voorzitter van de commissie is prof. dr. R.M. (Rianne) Letschert. De andere commissieleden zijn: 
prof. dr. M.F.H. (Marianne) Hirsch Ballin, drs A.H.M. (André) de Jong en drs K. (Korrie) Louwes.

13 Hoe kan het nieuwe wetboek het best worden ingevoerd?
De Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering adviseert om het nieuwe wet-
boek in één keer in zijn geheel in te voeren. Daarbij hoort volgens de commissie een zo kort en 
eenvoudig mogelijke overgangsperiode. Door de onderlinge samenhang van het wetboek is het 
niet mogelijk het in onderdelen in te voeren. Als regering en parlement snel positief besluiten over 
het gemoderniseerde wetboek, kan het in 2026 worden ingevoerd, precies een eeuw na invoering 
van het huidige wetboek.

14 Wat betekent het nieuwe wetboek voor samenwerking in de strafrechtketen?
De Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering roept de strafrechtketen op tot 
‘collectieve daadkracht’ bij het invoeren van het nieuwe wetboek. Volgens de commissie is dat 
cruciaal voor een geslaagde invoering. De commissie ziet in het nieuwe wetboek kansen om de 
kwaliteit en doelmatigheid van de strafrechtspleging te verbeteren en doorlooptijden van straf-
zaken te verkorten. Om die kansen optimaal te benutten, roept de commissie de partners in de 
strafrechtketen op om te investeren in de onderlinge samenwerking, bijvoorbeeld door gezamen-
lijk een samenhangende meerjarenplanning te maken en door op het niveau van de hele straf-
rechtketen te gaan sturen op een succesvolle invoering van het wetboek. ‘Het denken vanuit de 
keten moet blijvend aandacht krijgen van allen die in de keten werken.’

15 Wat kost invoering van het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering?
De Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Stafvordering heeft een raming gemaakt van 
de invoeringskosten. De commissie raamt die op 366 tot 458 miljoen euro, te verdelen over de 
periode 2022-2027. Dit bedrag is nodig voor onder andere opleiding van ongeveer 60.000 mede-
werkers, aanpassen van werkprocessen, nieuwe formulieren en IT-systemen. Als de politie erin 
slaagt om de eigen mensen op te leiden binnen het normale opleidingsbudget, kan het bedrag 
flink lager uitvallen, tussen de 292 en 360 miljoen euro.

Het grootste deel van het bedrag dat nodig is voor de invoering is voorzien in de jaren 2025 tot en 
met 2027. Uitgaand van het hoogste hierboven genoemde bedrag kan de verdeling min of meer 
als volgt zijn:

Financiële consequenties (in miljoenen €)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 structureel
20 45 48 115 115 115 0

Met het oog op veranderingen die zich in de toekomst mogelijk voordoen beveelt de commissie 
aan dat de ramingen elk jaar worden herijkt en dat een onafhankelijke partij jaarlijks de gang van 
zaken evalueert.

De commissie gaat er in haar advies uit dat de middelen die nodig zijn voor invoering van het 
nieuwe wetboek beschikbaar komen in het komende regeerakkoord. Om te komen tot een goede 
raming van de kosten, heeft de commissie samengewerkt met alle partners in de strafrechtketen. 

16 Codificering belangrijk
Voor de rechtspraak is vooral belangrijk dat het gemoderniseerde wetboek bestaande jurispru-
dentie een plek geeft in de wetgeving, dat de wetgeving wordt aangepast aan nieuwe opsporings-
technieken en dat de opbouw van het wetboek logischer wordt. 

De modernisering geeft rechters goede mogelijkheden om meer dan nu regie te voeren in de aan-
loop naar de inhoudelijke behandeling van een strafzaak en maatwerk te leveren, stelt de recht-
spraak vast. Daardoor zullen in de toekomst mogelijk minder strafzaken worden aangehouden. 
Als de rechter meer regie voert, betekent dat wel meer werk. Het gemoderniseerde wetboek al-
leen leidt niet zonder meer tot kortere doorlooptijden van strafzaken, maar de rechtspraak streeft 
daar wel naar. Daarvoor is een speciaal programma, Tijdige Rechtspraak.

Deze factsheet is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Commissie 
Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering.
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Minister van Justitie en Veiligheid mr F.B.J. (Ferd) Grapperhaus stelde september 2019 de externe 
Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering in. Deze onafhankelijke commissie 
heeft twee taken: een raming maken van de kosten die zijn gemoeid met invoering van het gemo-
derniseerde wetboek, en het maatschappelijk belang van het wetboek voor het voetlicht brengen. 
Ook adviseert de commissie op welke manier het wetboek het best kan worden ingevoerd.

Voorzitter van de commissie is prof. dr. R.M. (Rianne) Letschert. De andere commissieleden zijn: 
prof. dr. M.F.H. (Marianne) Hirsch Ballin, drs A.H.M. (André) de Jong en drs K. (Korrie) Louwes.

13 Hoe kan het nieuwe wetboek het best worden ingevoerd?
De Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering adviseert om het nieuwe wet-
boek in één keer in zijn geheel in te voeren. Daarbij hoort volgens de commissie een zo kort en 
eenvoudig mogelijke overgangsperiode. Door de onderlinge samenhang van het wetboek is het 
niet mogelijk het in onderdelen in te voeren. Als regering en parlement snel positief besluiten over 
het gemoderniseerde wetboek, kan het in 2026 worden ingevoerd, precies een eeuw na invoering 
van het huidige wetboek.

14 Wat betekent het nieuwe wetboek voor samenwerking in de strafrechtketen?
De Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering roept de strafrechtketen op tot 
‘collectieve daadkracht’ bij het invoeren van het nieuwe wetboek. Volgens de commissie is dat 
cruciaal voor een geslaagde invoering. De commissie ziet in het nieuwe wetboek kansen om de 
kwaliteit en doelmatigheid van de strafrechtspleging te verbeteren en doorlooptijden van straf-
zaken te verkorten. Om die kansen optimaal te benutten, roept de commissie de partners in de 
strafrechtketen op om te investeren in de onderlinge samenwerking, bijvoorbeeld door gezamen-
lijk een samenhangende meerjarenplanning te maken en door op het niveau van de hele straf-
rechtketen te gaan sturen op een succesvolle invoering van het wetboek. ‘Het denken vanuit de 
keten moet blijvend aandacht krijgen van allen die in de keten werken.’

15 Wat kost invoering van het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering?
De Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Stafvordering heeft een raming gemaakt van 
de invoeringskosten. De commissie raamt die op 366 tot 458 miljoen euro, te verdelen over de 
periode 2022-2027. Dit bedrag is nodig voor onder andere opleiding van ongeveer 60.000 mede-
werkers, aanpassen van werkprocessen, nieuwe formulieren en IT-systemen. Als de politie erin 
slaagt om de eigen mensen op te leiden binnen het normale opleidingsbudget, kan het bedrag 
flink lager uitvallen, tussen de 292 en 360 miljoen euro.

Het grootste deel van het bedrag dat nodig is voor de invoering is voorzien in de jaren 2025 tot en 
met 2027. Uitgaand van het hoogste hierboven genoemde bedrag kan de verdeling min of meer 
als volgt zijn:

Financiële consequenties (in miljoenen €)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 structureel
20 45 48 115 115 115 0

Met het oog op veranderingen die zich in de toekomst mogelijk voordoen beveelt de commissie 
aan dat de ramingen elk jaar worden herijkt en dat een onafhankelijke partij jaarlijks de gang van 
zaken evalueert.

De commissie gaat er in haar advies uit dat de middelen die nodig zijn voor invoering van het 
nieuwe wetboek beschikbaar komen in het komende regeerakkoord. Om te komen tot een goede 
raming van de kosten, heeft de commissie samengewerkt met alle partners in de strafrechtketen. 

16 Codificering belangrijk
Voor de rechtspraak is vooral belangrijk dat het gemoderniseerde wetboek bestaande jurispru-
dentie een plek geeft in de wetgeving, dat de wetgeving wordt aangepast aan nieuwe opsporings-
technieken en dat de opbouw van het wetboek logischer wordt. 

De modernisering geeft rechters goede mogelijkheden om meer dan nu regie te voeren in de aan-
loop naar de inhoudelijke behandeling van een strafzaak en maatwerk te leveren, stelt de recht-
spraak vast. Daardoor zullen in de toekomst mogelijk minder strafzaken worden aangehouden. 
Als de rechter meer regie voert, betekent dat wel meer werk. Het gemoderniseerde wetboek al-
leen leidt niet zonder meer tot kortere doorlooptijden van strafzaken, maar de rechtspraak streeft 
daar wel naar. Daarvoor is een speciaal programma, Tijdige Rechtspraak.

Deze factsheet is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Commissie 
Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering.
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Colofon:

Dit	is	een	uitgave	van	de	onafhankelijke	Commissie	Implementatie	nieuw	Wetboek	
van	Strafvordering.	Niets	uit	deze	uitgave	mag	worden	overgenomen	of	
vermenigvuldigd	zonder	uitdrukkelijke	toestemming	van	de	uitgever.
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