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Voorstel van wet tot vaststelling van Boek 1 inhoudende algemene bepalingen over de 
strafvordering in het algemeen in verband met de modernisering van het Wetboek van 
Strafvordering (Vaststellingswet Boek 1 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering 
(strafvordering in het algemeen)) 
 
 
MEMORIE VAN TOELICHTING 
 
Deze memorie van toelichting bestaat uit een inleiding op de modernisering van het gehele 
wetboek in acht nieuwe boeken en de positie en de functie van het Wetboek van Strafvordering. 
Daarin wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen die leiden tot een ingrijpende modernisering 
van het wetboek. Daarna volgt een schets van het proces van de moderniseringsoperatie en de 
planning daarvan. In de daaropvolgende paragraaf wordt de noodzaak besproken van het 
aanbrengen van vernieuwingen in de systematiek van het wetboek en de wenselijkheid van het 
formuleren van techniekonafhankelijke bepalingen. 
De inleiding op Boek 1 bestaat uit een algemene inleiding op het boek, een beschrijving van de 
positie van de procesdeelnemers en een overzicht van de voornaamste wijzigingen ten opzichte 
van de regeling in het huidige wetboek. Het algemeen deel wordt afgesloten met een paragraaf 
over de uitvoeringsconsequenties. Het laatste onderdeel van deze toelichting is de artikelsgewijze 
toelichting. 
 
Tenzij anders is aangegeven, hebben de artikelen waarnaar in deze memorie wordt verwezen 
betrekking op het Wetboek van Strafvordering. Zoveel mogelijk zijn verwijzingen opgenomen naar 
de artikelen zoals zij nu zijn genummerd in de voorstellen met betrekking tot de Boeken 1 en 2. In 
de gevallen waar dat niet mogelijk is, wordt verwezen naar de artikelen in het huidige Wetboek 
van Strafvordering. 

INHOUDSOPGAVE 
 
1 Een ingrijpende modernisering ........................................................................................ 4 

1.1 Inleiding ............................................................................................................... 4 

1.2 Doelstellingen van strafprocesrecht ......................................................................... 6 

1.3 Veranderingen in de aard van de criminaliteit en het sanctiearsenaal ........................... 9 

1.4 Een veranderde rolverdeling tussen strafrechtelijke actoren ...................................... 11 

1.5 De internationalisering van de strafrechtspleging..................................................... 12 

1.6 De invloed van moderne technieken ...................................................................... 13 

2 De positie en functie van het Wetboek van Strafvordering ................................................ 14 

2.1 Inleiding ............................................................................................................. 14 

2.2 Rechtsbronnen van strafprocesrecht ...................................................................... 15 

2.3 Verhouding tot het EVRM ...................................................................................... 17 

2.4 Verhouding tot organieke wetten ........................................................................... 19 

2.5 Verhouding tot andere bijzondere wetten ............................................................... 20 

3 De modernisering als proces ......................................................................................... 21 

3.1 De voorgeschiedenis ............................................................................................ 21 

3.2 De voorbereiding van de voorstellen ...................................................................... 23 

3.3 De planning ........................................................................................................ 25 

4 De modernisering van de systematiek van het wetboek.................................................... 25 



2 
 

4.1 Inleiding ............................................................................................................. 25 

4.2 Rechters en beslissingen ...................................................................................... 27 

4.3 Vervolging en rechtsbescherming .......................................................................... 34 

4.4 De relatieve competentie in het vooronderzoek en de landelijke bevoegdheidsuitoefening 
door de officier van justitie ................................................................................... 37 

4.5 Een techniekonafhankelijk wetboek ....................................................................... 41 

4.5.1 Schriftelijke stukken ......................................................................................... 41 

4.5.2 Digitalisering en elektronische overdracht ........................................................... 42 

4.5.3 Eisen strafvorderlijk berichtenverkeer ................................................................. 43 

4.5.4 Onderscheid in communicatiestromen in het berichtenverkeer ............................... 44 

4.5.5 Aanpassing van de terminologie ......................................................................... 46 

5 De indeling van het nieuwe wetboek .............................................................................. 47 

6 Algemene inleiding op Boek 1 ....................................................................................... 51 

6.1 Opzet en inhoud .................................................................................................. 51 

6.2 Positie van de procesdeelnemers ........................................................................... 52 

6.2.1 Algemeen........................................................................................................ 52 

6.2.2 Publieke procesdeelnemers; functionarissen in de strafrechtspleging ...................... 53 

6.2.3 De private procesdeelnemers ............................................................................ 59 

7 Algemene toelichting op de hoofdstukken van Boek 1 ...................................................... 64 

7.1 Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen en definities ..................................................... 64 

7.1.1 Titel 1.1: Inleidende bepalingen ......................................................................... 64 

7.1.2 Titel 1.2: Definities ........................................................................................... 68 

7.2 Hoofdstuk 2: De behandeling van zaken door de rechter .......................................... 69 

7.2.1 Titel 2.1: Algemene bepalingen .......................................................................... 69 

7.2.2 Titel 2.2: Relatieve bevoegdheid tot kennisneming van strafbare feiten .................. 69 

7.2.3 Titel 2.3: De raadkamer .................................................................................... 70 

7.2.4 Titel 2.4: De rechter-commissaris ...................................................................... 73 

7.3 Hoofdstuk 3: Vervolging en opsporing van strafbare feiten ....................................... 74 

7.4 Hoofdstuk 4: De verdachte en zijn raadsman .......................................................... 75 

7.5 Hoofdstuk 5: Het slachtoffer ................................................................................. 76 

7.6 Hoofdstuk 6: De getuige ...................................................................................... 76 

7.7 Hoofdstuk 7: De deskundige ................................................................................. 79 

7.8 Hoofdstuk 8: De processtukken ............................................................................. 80 

7.9 Hoofdstuk 9: De kennisgeving van gerechtelijke mededeling .................................... 82 

7.10 Hoofdstuk 10: Algemene voorzieningen .................................................................. 82 

8 Uitvoeringsconsequenties ............................................................................................. 83 

8.1 Inleiding ............................................................................................................. 83 

8.2 De hoofdstukken 1, 2, 3, 8 en 10 .......................................................................... 84 

8.3 De hoofdstukken 4, 5 en 9 ................................................................................... 84 

8.4 Hoofdstuk 6 ........................................................................................................ 85 



3 
 

8.4.1 Uitvoeringsconsequenties van de onderzochte bepalingen ..................................... 85 

8.4.2 Kwantificering van de structurele uitvoeringsconsequenties ................................... 86 

9 Artikelsgewijs deel ....................................................................................................... 86 

 



4 
 

1 Een ingrijpende modernisering 

1.1 Inleiding 

De Grondwet draagt de wetgever op het strafprocesrecht in een algemeen wetboek te regelen. Met 
een adequate uitvoering van die opdracht zijn verschillende belangen gemoeid. In een 
democratische rechtsstaat past het dat regels van strafprocesrecht bij wet worden vastgesteld. 
Regeling in een algemeen wetboek bevordert de toegankelijkheid van die wettelijke regels en de 
voorspelbaarheid van de toepassing daarvan voor de burger. Regeling in een algemeen wetboek 
bevordert ten slotte de onderlinge samenhang en daarmee de kwaliteit van deze wettelijke regels. 
Een goede uitvoering van de grondwettelijke opdracht vereist daarmee dat de uitgangspunten en 
de systematiek van het Wetboek van Strafvordering op orde zijn. Dat is nu in onvoldoende mate 
het geval. Een aantal ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat er aanleiding is het wetboek, mede 
tegen de achtergrond van de grondwettelijke codificatieopdracht, ingrijpend te moderniseren. 
 
Voorop staat dat de doelstellingen van strafprocesrecht zijn verbreed. In de memorie van 
toelichting bij het huidige Wetboek van Strafvordering werd over de beginselen die het wetboek 
beheersten opgemerkt: “Een goed ingericht strafproces moet zooveel mogelijk bevorderen de 
toepassing van de strafwet op den werkelijk schuldige en tevens de veroordeeling, kan het zijn, de 
vervolging van den niet-schuldige naar vermogen verhinderen” (Kamerstukken II 1913/14, 286, 
nr. 3, blz. 3). Die doelstelling staat in het strafprocesrecht nog steeds centraal. Maar andere 
doelstellingen van strafvordering zijn naast de hoofddoelstelling een belangrijker plaats gaan 
innemen. Tot die nevendoelstellingen behoort de eerbiediging van de rechten en vrijheden van de 
verdachte en andere procesdeelnemers. Het toegenomen belang van deze doelstelling is ten dele 
een uitvloeisel van de totstandkoming van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). Jurisprudentie van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) heeft er de afgelopen decennia reeds toe geleid dat 
de wettelijke regeling incidenteel op een aantal punten is aangepast. Tot de nevendoelstellingen 
van strafvordering behoort ook dat de rechten en vrijheden van andere bij het strafproces 
betrokken personen worden geëerbiedigd. De emancipatie van het slachtoffer heeft het denken 
over het strafproces de laatste decennia ingrijpend gewijzigd. De verschuiving van doelstellingen 
op deze beide punten heeft nog onvoldoende een vertaling gekregen in de uitgangspunten en de 
systematiek van het wetboek. Tegen deze achtergrond is het beschermen van de belangen van het 
slachtoffer uitdrukkelijk als strafvorderlijk beginsel opgenomen. 
 
Daar komt bij dat de aard van de criminaliteit en de strafrechtelijke sancties die wegens strafbare 
feiten kunnen worden opgelegd, zijn veranderd. Wat de aard van de criminaliteit betreft geldt dat 
de strafrechtelijke handhaving van georganiseerde criminaliteit en bijzondere wetten 
(Wegenverkeerswet 1994, Opiumwet, Wet wapens en munitie) een veel belangrijker plaats is gaan 
innemen. De strafrechtelijke handhaving van deze criminaliteit vraagt om andere bevoegdheden. 
Bij de bestrijding van drugscriminaliteit bijvoorbeeld zijn bijzondere opsporingsbevoegdheden van 
groot belang. Handhaving van ordeningsrecht vraagt om een ander afdoeningsmodel. Bij het 
bestraffen van verkeersovertredingen en –misdrijven staat buitengerechtelijke afdoening centraal. 
Uitbreidingen van het sanctiepalet hebben eveneens hun weerslag gehad op het Wetboek van 
Strafvordering. Zo is de taakstraf als hoofdstraf ingevoegd en zijn diverse maatregelen toegevoegd 
aan het sanctiearsenaal. Met het oog op de ontnemingsmaatregel is voorzien in een van de 
berechting van de hoofdzaak afgescheiden procedure. Ook voor de ISD-maatregel en de 
vrijheidsbeperkende maatregel is in afzonderlijke procedures voorzien. De uitvoering van het 
toenemend aantal sancties en sanctievormen geschiedt in de loop van de twintigste eeuw steeds 
meer centraal, door uitvoeringsdiensten van de minister. Al deze wijzigingen hebben in 
onvoldoende mate een vertaling gekregen in de uitgangspunten en de systematiek van het 
wetboek. 
 
Ten gevolge van de genoemde wijzigingen en door de professionalisering van de politie is ook de 
rolverdeling tussen de strafvorderlijke actoren veranderd. Het Wetboek van Strafvordering dat in 
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1926 in werking trad, draaide om de rechter. Het centrale element in de regeling van het 
voorbereidend onderzoek was het gerechtelijk vooronderzoek. Voor het opsporingsonderzoek 
waren slechts enkele artikelen ingeruimd. De rechter had ook het monopolie op het opleggen van 
straffen en maatregelen. De tenuitvoerlegging van sancties geschiedde in 1926 op last van het 
openbaar ministerie bij het gerecht dat de beslissing had genomen. Op deze punten zijn de 
regeling en de praktijk van onze strafvordering ingrijpend veranderd. Die veranderingen hebben er 
in belangrijke mate aan bijgedragen dat de systematiek van het wetboek niet langer adequaat is. 
Opsporingsbevoegdheden zijn in het Eerste Boek ondergebracht en daar op weinig inzichtelijke 
wijze vernummerd. De regeling betreffende het onderzoek van de rechter-commissaris is nog 
steeds te vinden in het Tweede Boek, maar de inhoud van die regeling is heel anders dan in 1926. 
De wettelijke regeling van de buitengerechtelijke afdoening via de strafbeschikking is in het 
Tweede Boek – bij gebrek aan een betere oplossing – ingevoegd tussen de titel inzake beslissingen 
omtrent verdere vervolging en de titel betreffende het aanhangig maken der zaak ter 
terechtzitting. De bepalingen die zien op de tenuitvoerlegging van sancties zijn nu nog versnipperd 
te vinden in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. In een eerste stap in 
de modernisering van het wetboek zijn deze regels samengebracht in een nieuw boek over de 
tenuitvoerlegging. Het desbetreffende wetsvoorstel (Kamerstukken 34 086) legt vast dat de 
uitvoering feitelijk een taak van de administratie is geworden door de minister direct 
verantwoordelijk te maken voor de tenuitvoerlegging. 
 
De strafrechtspleging is in de afgelopen eeuw ook veel internationaler geworden. In 1926 kende 
het Wetboek van Strafvordering geen bepalingen over rechtshulp. Regels ter zake zijn in de loop 
van de jaren deels in andere wetten neergelegd en deels in het wetboek ingevoegd, aanvankelijk 
in het Vierde Boek. Dat leidde tot een weinig inzichtelijke vernummering en systematiek. 
Vooruitlopend op de voorgenomen modernisering van het wetboek is inmiddels reeds een nieuw 
Vijfde Boek gecreëerd, met een nummering die afwijkt van de nummering die voordien in het 
wetboek werd gehanteerd. Dat boek zal, zo is de gedachte, uiteindelijk plaats bieden aan alle 
regels die zien op internationale en Europese strafvorderlijke samenwerking. 
 
Ten slotte zijn nieuwe technieken beschikbaar gekomen die meebrengen dat de wijze waarop de 
strafvordering plaatsvindt, is gemoderniseerd en nog verder kan worden gemoderniseerd. Die 
ontwikkeling is onder meer van belang voor de opsporing. De telefoontap was in 1926 nog 
onbekend. Nu zijn tal van opsporingsbevoegdheden geregeld die gebruik maken van moderne 
technieken en/of aansluiten op moderne vormen van verwerking van gegevens. Ook dat is een 
oorzaak van de ontwrichting van het huidige wetboek. Nieuwe onderzoeksmethodieken zijn stap 
voor stap beschikbaar gekomen; mede daardoor vormt de regeling van onderzoeksbevoegdheden 
nu geen systematisch geheel. De ontwikkeling van nieuwe technieken is ook van belang voor de 
afdoening van strafzaken. In 1926 werd informatie over de strafzaak op papier vastgelegd; 
mededelingen over de strafzaak werden op schrift uitgereikt. De digitalisering van de 
strafrechtspleging brengt mee dat de wettelijke systematiek op andere wijzen van vastleggen en 
beschikbaar stellen van informatie dient te worden ingericht. 
 
Elk van deze vijf ontwikkelingen sluit aan bij veranderingen in de samenleving waarin het Wetboek 
van Strafvordering functioneert. De burger is mondiger geworden. Het huidige wetboek is in de 
Tweede Kamer besproken in jaren waarin het algemeen kiesrecht nog niet was ingevoerd. Bij de 
huidige tijd past een strafprocesrecht dat mede tot doel heeft de rechten en belangen van de 
burger, zowel verdachte als slachtoffer, te eerbiedigen. De taken van de Staat zijn ook veranderd. 
De nachtwakersstaat is een verzorgingsstaat geworden, die zijn burgers tegen tal van gevaren en 
risico's wil beschermen. Daarbij passen grotere ambities op het terrein van het strafrecht, zowel 
wat betreft strafbaar gestelde feiten als daarop gestelde sancties. Die ontwikkeling ging samen 
met een groei en professionalisering van het overheidsapparaat waar de professionalisering van de 
politie en de versterking van de positie van het openbaar ministerie in past. De internationalisering 
van het strafrecht is een uitvloeisel van de internationalisering van de samenleving. Veel burgers 
wonen of werken tegenwoordig een periode in hun leven in het buitenland, reizen veel naar andere 
landen voor vakantie of werk, of hebben een naaste die elders woont. Omgekeerd heeft Nederland 
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veel burgers waarvan de wieg in een ander land heeft gestaan. De technieken die de laatste eeuw 
beschikbaar zijn gekomen ten slotte hebben onze samenleving revolutionair veranderd. Met de 
verspreiding van het bezit van de auto en de groei van het wegennet is men veel mobieler 
geworden. Door eerst de telefoon en later het internet kan men elk moment van de dag met wie 
ook, waar ook communiceren. En op tal van wetenschapsgebieden zijn grote vorderingen 
gemaakt. Deze ontwikkelingen hebben voor andere vormen van criminaliteit gezorgd, maar ook 
voor een meer landelijk georganiseerde strafrechtspleging, en voor een groei van de 
mogelijkheden om in strafzaken de waarheid boven tafel te halen. 
 
Dat er aanleiding is het Wetboek van Strafvordering ingrijpend te moderniseren brengt niet mee 
dat de uitgangspunten die de inrichting van het huidige wetboek beheersen worden losgelaten. In 
dat opzicht is een parallel te trekken met de wijze waarop het huidige wetboek zich destijds tot 
zijn voorganger verhield. Uit de beschouwingen die de memorie van toelichting zo’n honderd jaar 
geleden wijdde aan de ‘hoofdbeginselen’ van het nieuwe wetboek, blijkt dat deze onveranderd 
bleven (Kamerstukken II 1913/14, 286, nr. 3, blz. 6-9). Lekenrechtspraak werd ook voor 1926 al 
afgewezen. Het opportuniteitsbeginsel gold in de praktijk al en werd in 1926 enkel in het wetboek 
gecodificeerd. Ook het vervolgingsmonopolie van het openbaar ministerie werd gehandhaafd. In 
deze en vele andere opzichten bouwde het wetboek van 1926 voort op het wetboek van 1838 
zoals dat in 1886 was aangepast. En in deze en vele andere opzichten bouwt het nieuwe wetboek 
nu ook weer op het vigerende wetboek voort. In die zin illustreert juist de modernisering van het 
wetboek de bestendigheid van waardevolle systeemkenmerken in onze strafrechtscultuur. 
 
Dat geeft echter geen aanleiding om het belang van de modernisering te minimaliseren. De 
maatschappelijke kosten van een Wetboek van Strafvordering waarvan de uitgangspunten en 
systematiek zijn achterhaald, zijn hoog. Het strafprocesrecht is voor de professionals noch de 
burger op eenvoudige wijze in de huidige wet te achterhalen. Het geldend recht moet nu, in de 
woorden van Knigge en Groenhuijsen, dikwijls gereconstrueerd worden uit ‘een oerwoud aan 
incidentele wettelijke voorzieningen en jurisprudentiële oplossingen, die elkaar voortdurend 
verdringen en overwoekeren’.1 Ook dat leidt tot hoge maatschappelijke kosten. Tot de 
maatschappelijke kosten van een verouderd wetboek kan ten slotte ook de aan deze schets 
inherente vermindering van het respect voor de wet als centrale bron van strafprocesrecht worden 
gerekend. 
 
Graag werk ik de hiervoor weergegeven vijf thema’s en ontwikkelingen die aanleiding hebben 
gegeven om tot een ingrijpende modernisering van het Wetboek van Strafvordering over te gaan, 
in het navolgende verder uit. 
 
1.2 Doelstellingen van strafprocesrecht 

De centrale doelstelling van strafprocesrecht is nog steeds te bevorderen dat de strafwet wordt 
toegepast op de werkelijk schuldige, en te voorkomen dat de onschuldige veroordeeld of zo 
mogelijk zelfs vervolgd wordt. Een groot deel van de strafvorderlijke regelgeving staat (mede) in 
het teken van deze doelstelling. Toepassing van opsporingsbevoegdheden strekt er in belangrijke 
mate toe de waarheid boven tafel te krijgen. De voorschriften inzake de berechting proberen een 
goede oordeelsvorming door de strafrechter te bevorderen. En de gewone rechtsmiddelen bieden 
mogelijkheden om onjuiste beslissingen van de rechter door een hogere rechter te corrigeren. Aan 
de centrale doelstelling van het strafproces worden ook nadat de beslissing van de rechter 
onherroepelijk is geworden, consequenties verbonden. Indien de verdachte ten onrechte is 
veroordeeld, bestaat een mogelijkheid van herziening. Die mogelijkheid is enkele jaren geleden 
verruimd. Dat illustreert dat de centrale doelstelling van het strafproces onverminderd 
zwaarwegend is. 
 

                                                
1 M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting. Eerste interimrapport onderzoeksproject 
Strafvordering 2001, p. 1. 
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Andere doelstellingen van strafvordering zijn naast de centrale doelstelling evenwel een 
belangrijker plaats gaan innemen. Tot die nevendoelstellingen behoort de eerbiediging van de 
rechten en vrijheden van de verdachte, zoals deze door het EVRM worden gewaarborgd en door 
het EHRM en de Hoge Raad in hun rechtspraak is uitgelegd. Dat deze nevendoelstelling 
belangrijker is geworden, kan worden geïllustreerd aan de hand van de waarborgen die het 
verhoor van de verdachte omringen. In 1926 werd al bepaald dat de verhorende ambtenaar zich in 
het geval iemand als verdachte wordt verhoord, onthoudt van alles wat de strekking heeft een 
verklaring te verkrijgen waarvan niet kan worden gezegd dat zij in vrijheid is afgelegd, en dat de 
verdachte niet tot antwoorden is verplicht. Sinds 1974 bepaalt de wet dat de verdachte voor het 
verhoor wordt medegedeeld dat hij niet is verplicht tot antwoorden. In 2008 besliste het EHRM in 
de zaak Salduz dat de verdachte het recht heeft om voor een politieverhoor een advocaat te 
consulteren.2 En vanaf 2017 normeert ook het Wetboek van Strafvordering het recht op toegang 
tot een raadsman. Deze ontwikkeling illustreert hoe de rechtspositie van de verdachte is versterkt. 
Boek 1 van het nieuwe wetboek brengt dit tot uitdrukking door een aantal grondrechten die de 
rechtspositie van de verdachte kenmerken in de inleidende bepalingen tot uitdrukking te brengen 
en door een afzonderlijk hoofdstuk te wijden aan de verdachte en zijn raadsman. 
 
Revolutionair is de opmars van het slachtoffer in het strafproces. In 1926 had het slachtoffer in het 
wetboek een plaats in het geval hij getuige was geweest van het strafbare feit. Het slachtoffer kon 
beklag doen over het niet of niet verder vervolgen van een strafbaar feit. En als beledigde partij 
kon het slachtoffer een vordering tot schadevergoeding van beperkte omvang in het strafproces 
vergoed krijgen. Nu kan het slachtoffer zich als benadeelde partij ook ter zake van een hoge 
vordering tot schadevergoeding in het strafproces voegen. Als een schadevergoedingsmaatregel 
wegens misdrijf is opgelegd kan bij gebreke van betaling door de veroordeelde, acht maanden na 
het onherroepelijk worden van het eindvonnis aanspraak worden gemaakt op een voorschot van 
de overheid. Ter terechtzitting kan het slachtoffer het spreekrecht uitoefenen indien een ernstig 
misdrijf ten laste is gelegd. Het slachtoffer heeft er recht op geïnformeerd te worden over 
beslissingen in verband met de strafzaak. Het slachtoffer mag binnen zekere begrenzingen kennis 
nemen van de processtukken en het slachtoffer kan aan de officier van justitie verzoeken stukken 
aan de processtukken toe te voegen.3 Rekening houden met de belangen en rechten van het 
slachtoffer is een vanzelfsprekend onderdeel van een adequate justitiële reactie op een strafbaar 
feit. De versterkte rechtspositie van het slachtoffer is in Boek 1 van het nieuwe wetboek in de 
inleidende bepalingen als beginsel tot uitdrukking gebracht in een afzonderlijk artikel en is in een 
afzonderlijk hoofdstuk uitgewerkt. 
 
De verschuiving van doelstellingen heeft ook bredere gevolgen. De Nederlandse stijl van 
procesvoering is onder invloed van deze verschuiving verder veranderd. Die stijl van procesvoering 
was van oorsprong inquisitoir. De huidige wijze van procesvoering kan worden gekarakteriseerd 
als een overwegend contradictoir proces met op onderdelen inquisitoire en accusatoire trekken. De 
rechter heeft een eigen verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige uitkomst van het strafproces. 
En het openbaar ministerie is verantwoordelijk voor een zorgvuldige vervolgingsbeslissing. Tegelijk 
is het tegensprekelijk karakter van het strafproces vergroot; de partijen hebben een sterkere 
rechtspositie gekregen en de standpunten die partijen innemen zijn van groot belang voor de wijze 
waarop het strafproces wordt gevoerd. 
Een belangrijke doelstelling van de modernisering van het wetboek is het opnemen van een 
duidelijke regeling van de bevoegdheden en procespositie van de verschillende deelnemers aan de 
strafrechtspleging, waarbij voorzien is in een evenwichtig stelsel van rechtswaarborgen en een 
juiste afweging van de verschillende belangen van deze procesdeelnemers. Bij het opstellen van 
het wetboek aan het begin van de twintigste eeuw is voornamelijk uitdrukking gegeven aan de 
belangenafweging tussen de rechten van de verdachte, het belang van diens verdediging en het 
belang van een verantwoorde opsporing en waarheidsvinding. Het staat daardoor in de sleutel van 
een verantwoorde normering en uitoefening van bevoegdheden van functionarissen in de 

                                                
2 EHRM 27 november 2008, nr. 36391/02 (Salduz tegen Turkije). 
3 M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting. Eerste interimrapport onderzoeksproject 
Strafvordering 2001, p. 16. 
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strafrechtspleging om te komen tot vervolging en berechting van een verdachte, die op zijn beurt 
voldoende bevoegdheden en mogelijkheden moet hebben om zich in deze procedure te 
verdedigen. Tegen deze achtergrond fungeerden begrippen als inquisitoire (de verdachte als object 
van onderzoek) en accusatoire (de verdachte is adequaat toegerust om zich tegen de door 
overheid uitgebrachte beschuldiging ten overstaan van de rechter te verdedigen) procedures of 
stelsels. In deze tweedeling gaat het primair om de directe tegenstelling tussen de verdachte die 
ook een burger met grondrechten is, en de overheid die wil reageren op (mogelijk) strafwaardig 
gedrag. Inmiddels is het inzicht dat de tweedeling in inquisitoir en accusatoir niet meer toereikend 
is voor het karakteriseren van een volledig stelsel, wel gemeengoed geworden. Aan een goed 
functionerend strafvorderlijk stelsel moet immers de eis worden gesteld dat het zowel effectief als 
behoorlijk moet zijn; het moet leiden tot adequate rechtshandhaving én daadwerkelijke 
rechtsbescherming.4 Aan beide doelstellingen van het strafvorderlijk stelsel moet worden voldaan. 
Het stelsel fungeert als een kader waarbinnen de procesdeelnemers een rol vervullen volgens 
bepaalde verhoudingen. Deze verhoudingen zijn voor een belangrijk deel in de wet vastgelegd, 
maar bevatten voldoende ruimte en flexibiliteit om rekening te houden met maatschappelijke 
ontwikkelingen. 
 
Deze verandering is zichtbaar in de wijze waarop het verhoor van de verdachte wordt benaderd. In 
het Wetboek van Strafvordering van 1838 domineerde de gedachte dat de rechter de verdachte in 
dit verhoor tot een bekentenis moest brengen.5 Het Wetboek van Strafvordering van 1926 gaf de 
verdachte al meer een eigen rechtspositie; in het voorgaande kwam aan de orde hoe die 
rechtspositie nadien verder is versterkt. De verandering in onze wijze van procesvoering is ook 
zichtbaar in de bepalingen die het verhoor van getuigen en deskundigen betreffen. In 1926 had de 
verdachte een eigen bevoegdheid om getuigen en deskundigen te doen dagvaarden; dan moest hij 
evenwel zelf een deurwaarder inschakelen (en betalen). Hij kon ook aan de voorzitter verzoeken 
de dagvaarding van bepaalde getuigen en deskundigen te gelasten; hij moest de voorzitter dan 
echter ‘overtuigen van de noodzakelijkheid’ dat deze personen werden gehoord.6 De intentie van 
de wetgever was weliswaar dat getuigen in veel gevallen ter terechtzitting zouden worden 
gehoord, maar het centrale argument daarvoor was het bevorderen van een goede 
oordeelsvorming van de rechter, niet de rechten van de verdachte.7 Die regeling werd door de 
Hoge Raad met het de auditu-arrest al vrij snel na het in werking treden van het wetboek in 
belangrijke mate van zijn effect beroofd. Onder invloed van rechtspraak van het EHRM is het 
evenwel een onomstreden recht van de verdachte geworden dat hij de getuigen wier verklaringen 
het doorslaggevende bewijs in de strafzaak vormen, mag ondervragen, en dat de overheid de 
naleving van dat recht dient te garanderen. Een regeling die in het wetboek oorspronkelijk vooral 
op het functioneren van de rechter was gericht, is daarmee geworden tot een regeling die de 
verdedigingsrechten van de verdachte beschermt. 
 
Een aantal wijzigingen die bij de modernisering worden voorgesteld sluiten aan bij de verandering 
in de stijl van procesvoering om, zoals reeds door de onderzoekers van Strafvordering 2001 
bepleit,8 vooral in het opsporingsonderzoek meer contradictoire elementen aan te brengen. 
Daartoe behoren veranderingen in de regeling inzake het verhoor van getuigen. Nu is het zo dat 
de verdachte getuigen die hij ter terechtzitting wil ondervragen voordien aan de officier van justitie 
kan opgeven. Dat past in een inquisitoir procesmodel waarin oordeelsvorming door de rechter 
centraal staat en de officier van justitie deze voorbereidt. Voorgesteld wordt evenwel de 
verdachte, net als in 1926, het recht te geven getuigen voor de terechtzitting aan de rechter op te 
geven. De rechter dient, anders dan in 1926, bij het beoordelen van dit verzoek een kader in acht 
te nemen dat de verdedigingsrechten beschermt. Die regeling past beter in het contradictoire 
procesmodel waar het Nederlandse strafproces naartoe is gegroeid. De in het nieuwe wetboek 
                                                
4 P. Verrest, ‘Vooruitblik op daadwerkelijke vernieuwing’, DD 2013, p. 19. 
5 Vgl. J. de Bosch Kemper, Het Wetboek van Strafvordering, Deel II, Amsterdam, 1838, p. 519 e.v. 
6 A.J. Blok & L.Ch. Besier, Het Nederlansche strafproces, Deel II, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1925, p. 21. 
7 Vgl. A.J. Blok & L.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces, Deel II, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1925, p. 
374. 
8 M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting. Eerste interimrapport onderzoeksproject 
Strafvordering 2001, p. 29 e.v. 
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voorgestelde regeling strekt er onder meer toe het getuigenverhoor met meer waarborgen te 
omkleden, opdat zowel aan het ondervragingsrecht van de verdediging als aan de verbetering van 
de kwaliteit van het afnemen van de getuigenverklaring meer betekenis toekomt. 
 
1.3 Veranderingen in de aard van de criminaliteit en het sanctiearsenaal 

De aard van de criminaliteit die dient te worden opgespoord, vervolgd en berecht is sinds 1926 
sterk veranderd. Vooral de ontwikkeling van de georganiseerde criminaliteit, op het terrein van 
drugs-, wapen- en mensenhandel gepaard gaand met afpersing en liquidaties, maakte een 
uitbreiding van de wijze en mogelijkheden voor opsporing nodig. Kenmerkend voor deze feiten is 
dat er geen slachtoffers zijn die aangifte doen. De politie dient in veel gevallen zelf te achterhalen 
waar deze vormen van criminaliteit met mogelijke internationale vertakkingen zich voordoen. 
Daarbij wordt dikwijls gebruik gemaakt van heimelijke opsporingsmethoden, zoals observatie en 
infiltratie. Lange tijd werd het gebruik van deze opsporingsmethoden niet door de wet 
genormeerd; daarin kwam rond de eeuwwisseling verandering met de wettelijke regeling van 
bijzondere opsporingsbevoegdheden. De desbetreffende bepalingen werden bij gebrek aan een 
betere plaats ondergebracht in het Eerste Boek, houdende algemene bepalingen. Zij werden daar 
vernummerd als de artikelen 126g tot en met artikel 126gg. Die ingreep heeft wezenlijk afbreuk 
gedaan aan de systematiek en daarmee de inzichtelijkheid van het wetboek. 
Voor de aanpak van fraude is het opnemen van bevoegdheden voor het vorderen en beslag op 
gegevens en het onderzoek in geautomatiseerde werken van groot belang geweest. Dat belang 
wordt nog groter bij de bestrijding van cybercrime. Bij het optreden tegen ernstige 
geweldsdelicten zijn met de regeling van het DNA-onderzoek ook aanzienlijk meer middelen ter 
beschikking gekomen die ook bij andere soorten criminaliteit (woninginbraken en overvallen) 
kunnen worden benut. 
In het gemoderniseerde wetboek worden deze bevoegdheden, opnieuw gesystematiseerd, 
ondergebracht in aparte hoofdstukken van Boek 2, dat het opsporingsonderzoek regelt. Daarbij 
wordt het aantal bepalingen ten aanzien van de heimelijke bevoegdheden sterk gereduceerd. Ook 
dat draagt bij aan de inzichtelijkheid van de nieuwe regeling. 
 
Het verkeersstrafrecht legt eveneens een groot beslag op voor strafrechtelijke handhaving 
beschikbare capaciteit. Dat leidde er aan het begin van de jaren negentig toe dat buiten het 
strafrecht, in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, een afzonderlijke 
wijze van afdoening van lichte verkeersfeiten is gecreëerd. Niet de rechter legt de boete op, maar 
de opsporingsambtenaar die de verkeersovertreding constateert. Een groot deel van de 
eenvoudige verkeersovertredingen wordt sindsdien langs deze weg afgedaan. Daarmee is een 
groot aantal feiten buiten de werking van het strafrecht gebracht. 
Vervolgens is in het vorige decennium ook in het strafrecht een procesmodel beschikbaar gekomen 
dat het mogelijk maakt lichtere strafbare feiten, waaronder andere verkeersovertredingen en 
lichtere verkeersmisdrijven, buitengerechtelijk af te doen. De officier van justitie kan een 
strafbeschikking uitvaardigen waarin een aantal straffen en aanwijzingen kunnen worden 
opgenomen. Tot die straffen behoren onder meer de geldboete en de rijontzegging. Ook 
opsporingsambtenaren en bestuursorganen kunnen in door de wet nader omschreven gevallen een 
strafbeschikking uitvaardigen. Deze regeling is, bij gebrek aan een betere plaats, in het huidige 
Tweede Boek ingevoegd, dat de strafvordering in eerste aanleg regelt, en wel tussen de 
beslissingen omtrent verdere vervolging en het aanhangig maken der zaak ter terechtzitting. In 
het gemoderniseerde wetboek zal de buitengerechtelijke afdoening in Boek 3 worden geregeld. 
Dat is gewijd aan buitengerechtelijke afdoeningsvormen en vervolging. 
 
De noodzaak om voor grote aantallen lichtere strafbare feiten een passend procesmodel te 
ontwikkelen heeft ook gevolgen gehad voor de uitgangspunten van onze strafvordering. Het heeft 
het inzicht doen groeien dat het inrichten van een strafvorderlijk stelsel een afweging vergt in het 
licht van beperkt beschikbare middelen. Waar het Wetboek van Strafvordering in 1926 nog in 
sterke mate van het model van de meervoudige kamer uitging, met de politierechter en de 
kantonrechter als uitzonderingen op de regel, hebben de onderzoekers van Strafvordering 2001 
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een model met drie sporen bepleit, waarin de rechtswaarborgen in elk van de sporen in sterke 
mate worden toegesneden op wat er op het spel staat. 
Die gedachte van rechtswaarborgen op maat is aldus bij het inrichten van dit wetboek tot leidraad 
genomen. Het wetboek gaat, anders dan het huidige, niet uit van één procesmodel. Naast de 
berechting door de meervoudige kamer wordt de berechting door enkelvoudige kamers 
afzonderlijk geregeld. Daarbij wordt ernaar gestreefd de regels die de behandeling door de 
kantonrechter en de politierechter betreffen zoveel mogelijk te uniformeren. En in Boek 3 wordt 
als gezegd de buitengerechtelijke afdoening via de strafbeschikking afzonderlijk geregeld. 
 
Ook het sanctiearsenaal is sinds 1926 veranderd. Naast de gevangenisstraf, de hechtenis en de 
geldboete is de taakstraf als een zelfstandige hoofdstraf vormgegeven. Anders dan in 1926 kent 
het sanctiearsenaal ook maatregelen. De terbeschikkingstelling is enkele jaren na het in werking 
treden van het Wetboek van Strafvordering ingevoerd. Van recentere datum zijn de ISD-maatregel 
en de vrijheidsbeperkende maatregel. Andere maatregelen betreffen (voorwerpen behorend tot) 
het vermogen van de verdachte: de onttrekking aan het verkeer, de ontnemingsmaatregel en de 
schadevergoedingsmaatregel. Ten slotte zijn de regelingen inzake de voorwaardelijke veroordeling 
en de voorwaardelijke invrijheidstelling sinds 1926 (meermalen) gewijzigd; ook dat zijn 
veranderingen die het sanctiearsenaal betreffen. 
 
Het openbaar ministerie is in 1926 formeel belast met de tenuitvoerlegging van rechterlijke 
beslissingen. Sindsdien is de ontwikkeling dat de tenuitvoerlegging in toenemende mate wordt 
overgenomen door landelijke diensten die onder de verantwoordelijkheid van de minister 
ressorteren. De nauwere betrokkenheid van de minister bij de tenuitvoerlegging, eerst bij 
vrijheidssancties, maar later ook bij geldsancties, is vastgelegd door wetswijzigingen in 1953 en 
1999. De verdergaande centralisatie betekent dat nu de tenuitvoerlegging van hoofd- en 
bijkomende straffen nagenoeg geheel centraal wordt uitgevoerd door of aangestuurd vanuit het 
Centraal Justitieel Incassobureau. De tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen geschiedt 
al met al momenteel formeel nog op last van het openbaar ministerie, maar is feitelijk een taak 
van de administratie geworden. Zoals hierboven vermeld wordt in Boek 8 van het nieuwe wetboek 
de directe verantwoordelijkheid van de minister voor de tenuitvoerlegging voorgesteld. 
 
Deze veranderingen hebben meegebracht dat een groot aantal nieuwe strafrechtelijke procedures 
zijn ontstaan. Als een voorwaarde van een voorwaardelijke veroordeling niet wordt nageleefd, kan 
het openbaar ministerie bij de rechter de tenuitvoerlegging van het resterende strafdeel vorderen. 
En er bestaat een bijzondere procedure voor het geval de betreffende voorwaarde dadelijk 
uitvoerbaar is verklaard. Bij schending van voorwaarden die aan een voorwaardelijke 
invrijheidstelling zijn verbonden, kan een procedure worden gevolgd die tot verdere 
tenuitvoerlegging van de opgelegde straf leidt. En het openbaar ministerie kan in nader 
omschreven gevallen uitstel van de invrijheidstelling vorderen. Bij de terbeschikkingstelling kan 
verlenging worden gevorderd; ook die procedure is afzonderlijk geregeld. De ISD-maatregel kan 
voorwaardelijk worden opgelegd; de rechter kan in dat geval de tenuitvoerlegging bevelen als een 
voorwaarde niet wordt nageleefd. Bij de vrijheidsbeperkende maatregel kent de wet een procedure 
die het mogelijk maakt dat een rechter bij het niet naleven van de gegeven bevelen tot 
tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis beslist. De onttrekking aan het verkeer van een 
voorwerp kan bij de berechting van de strafzaak worden bevolen, maar ook bij een afzonderlijke 
rechterlijke beslissing. De ontnemingsmaatregel kan alleen na een afzonderlijk geregelde 
procedure worden opgelegd. 
 
Het gemoderniseerde Wetboek wil met een aantal wijzigingen lijn brengen in deze verbrokkelde 
regelgeving. In Boek 1 wordt de raadkamerprocedure gemoderniseerd. Daardoor vormt de 
raadkamerprocedure een beter kader voor tal van beslissingen die (los van de hoofdzaak) door de 
strafrechter kunnen worden genomen. Voorts wordt nieuwe begripsvorming voorgesteld waarbij 
het klassieke onderscheid tussen uitspraken en beschikkingen wordt verlaten. In Boek 6 wordt 
verder lijn gebracht in bijzondere procedures. In Boek 8 ten slotte worden de rechterlijke 
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(vervolg)beslissingen in de fase van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen 
samengebracht. 
 
1.4 Een veranderde rolverdeling tussen strafrechtelijke actoren 

Het Wetboek van Strafvordering dat in 1926 in werking trad, draaide om de rechter. In het 
voorbereidend onderzoek was die rechter de rechter-commissaris. Voor het opsporingsonderzoek 
was de eerste titel van het Tweede Boek ingeruimd. In dat opsporingsonderzoek stonden slechts in 
beperkte mate bevoegdheden ter beschikking. Indien andere, ingrijpender bevoegdheden dienden 
te worden aangewend, diende de officier van justitie een gerechtelijk vooronderzoek te vorderen. 
Dat gerechtelijk vooronderzoek stond onder leiding van de rechter-commissaris. Door het vorderen 
van een gerechtelijk vooronderzoek begon de vervolging. 
 
De huidige regeling van het voorbereidend onderzoek is anders. Als gevolg van het toegenomen 
belang van het opsporingsonderzoek is het gerechtelijk vooronderzoek afgeschaft. Daarvoor in de 
plaats kwam een regeling van onderzoek door de rechter-commissaris. De officier van justitie kan 
op grond van die regeling vorderen dat de rechter-commissaris onderzoekshandelingen verricht. 
Die vordering heeft niet tot gevolg dat de leiding van het voorbereidend onderzoek overgaat op de 
rechter-commissaris. Voorts zijn de opsporingsbevoegdheden sterk uitgebreid. In het Eerste Boek 
werden titels ingevoegd waarin bijzondere bevoegdheden tot opsporing zijn geregeld. Ook de 
mogelijkheden tot het toepassen van dwangmiddelen zonder tussenkomst van de rechter-
commissaris zijn vergroot, vergeleken met het Wetboek van 1926. De uitbreidingen van de 
bevoegdheden tot opsporing zijn voor een belangrijk deel het gevolg van de professionalisering 
van de politie. De terugtred van de rechter-commissaris als leider van het voorbereidend 
onderzoek is daarvan voor een deel een consequentie: de officier van justitie geeft leiding aan het 
opsporingsonderzoek. Voor een ander deel is deze terugtred een consequentie van de 
verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie voor de vervolgingsbeslissing die na afloop van 
het voorbereidend onderzoek dient te worden genomen. 
 
De inzichtelijkheid van de regeling van het opsporingsonderzoek heeft sterk geleden onder de 
genoemde aanpassingen. In het gemoderniseerde wetboek wordt de systematiek van de wettelijke 
regeling van het opsporingsonderzoek op orde gebracht. Die regeling wordt ondergebracht in een 
apart Boek 2. Het onderscheid tussen dwangmiddelen en bevoegdheden tot opsporing wordt 
losgelaten; alle bevoegdheden worden als bevoegdheden tot opsporing in Boek 2 geregeld. Ook de 
bevoegdheden die de rechter-commissaris in het vooronderzoek uitoefent, worden daarin 
opgenomen. Het onderzoek dat door de rechter-commissaris in het vooronderzoek wordt verricht, 
maakt strikt genomen geen deel uit van het opsporingsonderzoek, maar kan worden gezien als 
een waarborg waarmee het opsporingsonderzoek is omgeven. Zie nader paragraaf 2.2.1 van de 
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe wetboek 
(Het opsporingsonderzoek). 
 
Ook de uitgangspunten van de wettelijke regeling worden aangepast. In de huidige wettelijke 
regeling neemt het vervolgingsbegrip een belangrijke plaats in. Op basis van het 
opsporingsonderzoek wordt een beslissing omtrent vervolging genomen. Die vervolging begint, zo 
wordt algemeen aangenomen, met een vordering waardoor de officier van justitie de zaak aan de 
kennisneming van de rechter onderwerpt. Een vordering tot het instellen van een gerechtelijk 
vooronderzoek was, in de systematiek van het oorspronkelijke wetboek, zo’n vordering. Aan dat 
begrip vervolging was in het wetboek rechtsbescherming gekoppeld. De verdachte die niet verder 
werd vervolgd, had in een aantal situaties recht op een kennisgeving van niet verdere vervolging. 
In andere situaties kon hij verzoeken om een verklaring dat de zaak was geëindigd. Die 
kennisgeving en die verklaring stonden in beginsel aan een nieuwe vervolging in de weg. Deze 
rechtsbescherming heeft sterk aan betekenis ingeboet doordat de inzet van de rechter-
commissaris in het voorbereidend onderzoek is gewijzigd. In het gemoderniseerde wetboek wordt 
de rechtsbescherming van de verdachte tegen die achtergrond niet meer gekoppeld aan de 
inschakeling van de rechter, maar aan de toepassing van bevoegdheden tot opsporing. En het 
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vervolgingsbegrip krijgt een andere inhoud, namelijk het beslissen over de verdere afdoening van 
de zaak: sepot, strafbeschikking of dagvaarding. 
 
Ook in de fase van de strafvordering die na het opsporingsonderzoek aanbreekt, is de rolverdeling 
tussen de strafrechtelijke actoren veranderd. Anders dan in 1926 heeft de rechter niet meer het 
monopolie op het opleggen van straffen en maatregelen. Ook buitengerechtelijk kunnen lichte 
straffen en maatregelen worden opgelegd, in een strafbeschikking. De officier van justitie kan een 
taakstraf van ten hoogste honderdtachtig uur, een geldboete tot ten hoogste het wettelijk 
maximum, de onttrekking aan het verkeer van daardoor vatbare voorwerpen, een 
schadevergoedingsmaatregel en een rijontzegging voor ten hoogste zes maanden opleggen. 
Daarnaast kan de officier van justitie in de strafbeschikking een aantal nader omschreven 
aanwijzingen opnemen. Opsporingsambtenaren kunnen binnen strikte grenzen strafbeschikkingen 
houdende geldboetes opleggen. En ook aan bestuursorganen kan de bevoegdheid worden gegeven 
een strafbeschikking uit te vaardigen. 
De afdoeningsmodaliteit van de strafbeschikking is nu als een vorm van vervolging vormgegeven. 
Dat was de logische consequentie van een wettelijk stelsel waarin vormen van rechtsbescherming 
van de verdachte aan het vervolgingsbegrip zijn gekoppeld. Maar het wringt met een wettelijke 
systematiek waarin het begrip vervolging (zo bleek) gekoppeld is aan het aan de kennisneming 
van de rechter onderwerpen van de zaak. Buitengerechtelijke afdoening strekt er juist toe de zaak 
buiten de rechter af te doen. De vervolging door een strafbeschikking is voorts, zo bleek reeds, 
ingekaderd in het Tweede Boek, dat op de strafvordering in eerste aanleg ziet. Ook die 
positionering komt minder passend voor; in hedendaagse begripsvorming gaat buitengerechtelijke 
afdoening vooraf aan de strafvordering in eerste aanleg bij de rechter. 
In het gemoderniseerde wetboek krijgt het begrip vervolging, zo werd al aangegeven, een andere 
inhoud. En de rechtsbescherming van de verdachte in de fase die voorafgaat aan dagvaarding 
wordt niet langer aan dit begrip vervolging gekoppeld. Daarmee vervalt een belemmering voor een 
systematisch verantwoorde inkadering van de buitengerechtelijke afdoening, los van het nieuwe 
vervolgingsbegrip. 
 
Optelsom van deze en andere wijzigingen in het wetboek bij gelegenheid van de modernisering is 
dat het wetboek van karakter verandert. De rechter is onverminderd een belangrijke actor in de 
strafvordering en aan die belangrijke positie doet het wetboek volledig recht. Maar het wetboek 
draait niet meer om de rechter. De hedendaagse strafvordering is een samenspel van tal van 
actoren. Dat weerspiegelt zich in de inrichting van het gemoderniseerde wetboek; ook in die van 
Boek 1, waarin centrale aspecten van de rechtspositie van de belangrijkste actoren regeling 
vinden. In paragraaf 6.2 wordt de positie van de procesdeelnemers verder beschreven. 
 
1.5 De internationalisering van de strafrechtspleging 

De strafrechtspleging is vooral na de Tweede Wereldoorlog veel internationaler geworden. Dat 
heeft zich vertaald in tal van internationale rechtsinstrumenten die op vormen van strafrechtelijke 
samenwerking met andere landen zien en nationale wettelijke regelingen die daar uitvoering aan 
geven. Die nationale regelingen kregen voor een deel vorm in aparte wetten. Voorbeelden zijn de 
Uitleveringswet en de Overleveringswet. Andere regelingen kregen een plaats in het Wetboek van 
Strafvordering. De regeling van de internationale rechtshulp werd in de jaren zestig in het Vierde 
Boek ondergebracht. Die regeling is later sterk uitgebreid. Zo zijn de internationale 
gemeenschappelijke onderzoeksteams in het Vierde Boek geregeld, en de overdracht en overname 
van strafvervolging. In het vorige decennium is aan het Vierde Boek een titel toegevoegd die de 
wederzijdse erkenning van beslissingen van rechterlijke autoriteiten van lidstaten van de Europese 
Unie tot onderwerp heeft. 
 
Een gevolg van de geschetste wijze van aanbouw van regelingen inzake strafrechtelijke 
samenwerking is dat dit segment van het Nederlandse strafprocesrecht vrij onoverzichtelijk is 
geregeld. Daarbij doet de wettelijke rubricering van de onderhavige regelingen als rechtsplegingen 
van bijzondere aard (het opschrift van het huidige Vierde Boek) geen recht aan de omvang van en 
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samenhang binnen deze regelingen. Tegen die achtergrond is enkele jaren geleden al de beslissing 
genomen om de regelingen in het Wetboek van Strafvordering die op strafrechtelijke 
samenwerking zien, in een apart (Vijfde) Boek onder te brengen. Het bevriezingsbevel en het 
Europees bewijsverkrijgingsbevel zijn al in dit Vijfde Boek geregeld. Inmiddels is het wetsvoorstel 
aanhangig dat ertoe strekt de inhoud van de titels inzake strafrechtelijke samenwerking die nu in 
het Vierde Boek zijn geregeld, in aangepaste vorm en wat betreft de regeling van de wederzijdse 
rechtshulp inhoudelijk verbeterd en vereenvoudigd, naar het Vijfde Boek over te brengen 
(Kamerstukken 34 493). Onderdeel van dit boek zal ook zijn de regelgeving ter implementatie van 
het Europees onderzoeksbevel (het daartoe strekkende separate wetsvoorstel is eveneens 
aanhangig). Daarmee, en met de hernummering van de artikelen die met deze operatie gepaard 
gaat, wordt de inzichtelijkheid van de wettelijke regeling verbeterd. In het gemoderniseerde 
wetboek zal de onderhavige regeling uiteindelijk worden ondergebracht in Boek 7, dat geheel is 
gewijd aan internationale samenwerking in strafzaken. 
 
De internationalisering van onze strafrechtspleging heeft echter bredere gevolgen. Ook de 
nationale regeling van strafvordering krijgt meer internationale trekjes. Dat is bijvoorbeeld terug 
te zien in de regeling van de opsporing. Een aantal bevoegdheden tot opsporing, zoals observatie, 
kunnen ook worden uitgeoefend door een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat. 
In het wetsvoorstel Computercriminaliteit III (Kamerstukken 34 372) vertaalt deze ontwikkeling 
zich in bevoegdheden tot het binnendringen in een geautomatiseerd werk in gevallen waarin de 
gegevens niet in Nederland zijn opgeslagen. Bij de regeling van rechtsgevolgen van onrechtmatig 
handelen speelt de vraag of, en zo ja in welke gevallen rechtsgevolgen verbonden dienen te 
worden aan onrechtmatig handelen in het buitenland. 
 
Deze voorbeelden laten zien dat de internationalisering van onze strafrechtspleging bij veel 
onderdelen van de wettelijke regeling een rol speelt. Daarbij is niet één uniforme benadering 
mogelijk. Toch zijn er een aantal systematische keuzes waarmee het gemoderniseerde wetboek 
met de onderhavige ontwikkeling rekening houdt. In het gemoderniseerde wetboek worden de 
verschillende fases in de strafvordering in de wettelijke regeling sterker onderscheiden. Er is niet 
gekozen voor een regeling van de strafvordering in eerste aanleg die opsporingsonderzoek, 
buitengerechtelijke afdoening en onderzoek ter terechtzitting omvat; elk van die fases is in een 
eigen boek geregeld. Dat past bij een realiteit waarin een voorbereidend onderzoek in het ene land 
tot een afdoening in een ander land kan leiden. Verder zijn de verantwoordelijkheden in de 
verschillende fases sterker geconcentreerd. Dat vergemakkelijkt de internationale samenwerking 
in elk van die fases. 
 
1.6 De invloed van moderne technieken 

Er zijn de laatste decennia tal van technieken beschikbaar gekomen die van invloed zijn op de 
wijze waarop de strafvordering plaatsvindt. Die invloed is bijvoorbeeld zichtbaar in de wijze 
waarop de opsporing plaatsvindt. In de jaren zeventig is de telefoontap wettelijk geregeld. Rond 
de eeuwwisseling zijn andere door voortschrijdende techniek mogelijk geworden bijzondere 
opsporingsmethoden wettelijk geregeld. Te denken valt aan het direct afluisteren. Van grote 
betekenis voor de opsporing is ook het DNA-onderzoek, waarvan de mogelijkheden tot toepassing 
in strafzaken de laatste decennia in een aantal wetten zijn uitgebouwd. Van weer heel andere aard 
zijn de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens, die pas in het vorige decennium zijn 
ingevoerd. 
 
Eén van de belangrijkste uitdagingen bij deze hercodificatie betreft de systematisering van deze 
bevoegdheden in samenhang met de bevoegdheden die al langer in het wetboek zijn geregeld. Die 
vraag speelt in het bijzonder bij de laatste groep bevoegdheden. De bevoegdheden tot het 
vorderen van gegevens zijn sterk verwant aan de al langer bestaande bevoegdheden om de 
uitlevering van voorwerpen te bevelen. De wettelijke regelingen van beide typen bevoegdheden 
verschillen echter sterk. Beoogd wordt beide typen bevoegdheden in samenhang te regelen. 
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De ontwikkeling van nieuwe technieken is ook van belang voor de afdoening van strafzaken. In 
1926 werd informatie die voor de afdoening van strafzaken van belang was op schrift vastgelegd. 
Dat is veranderd. Processtukken kunnen tegenwoordig ook in elektronische vorm worden 
opgemaakt. Dat heeft zijn invloed op de wijze waarop strafzaken worden afgedaan. Rechters 
hebben bij de berechting van strafzaken in veel gevallen niet meer een papieren dossier voor zich, 
maar een computerscherm. Met deze ontwikkeling kan belangrijke winst worden geboekt. In 
elektronische vorm vastgelegde gegevens kunnen snel en zonder kosten beschikbaar worden 
gesteld aan de deelnemers aan het strafproces. 
Daarnaast zijn andere wijzen van vastleggen van informatie beschikbaar gekomen, waarin 
schrifttekens niet langer centraal staan. Verhoren kunnen audiovisueel worden vastgelegd. Van 
zittingen kan een geluidsopname of zelfs een audiovisuele opname worden gemaakt. Maar ook 
opsporingsambtenaren kunnen informatie vastleggen via een opname van beeld en/of geluid. Die 
opnamen kunnen dienen ter ondersteuning of controle van vastleggingen van informatie in 
schrifttekens. Als een geluidsopname is gemaakt van de zitting, kan nagegaan worden of het 
proces-verbaal van de zitting volledig en zorgvuldig is opgemaakt. Denkbaar is onder 
omstandigheden wellicht ook dat informatie die op een geluidsopname of audiovisueel is 
vastgelegd, niet meer volledig in schrifttekens wordt uitgewerkt.9 
De ontwikkeling van nieuwe technieken is ook van belang voor de communicatie tussen de 
deelnemers aan het strafproces. Instanties binnen de strafrechtelijke keten kunnen door 
elektronische overdracht van informatie eenvoudiger en met geringere kosten met elkaar 
communiceren. En ook de communicatie met de burger kan sneller, eenvoudiger en goedkoper 
verlopen via elektronische overdracht van informatie.  
 
Er zijn de laatste jaren al belangrijke stappen gezet bij het benutten van de mogelijkheden die 
nieuwe technieken bieden voor de afdoening van strafzaken. In het kader van de modernisering 
van het wetboek zal systematisch worden bezien of het in de rede ligt vereisten van schriftelijk 
vastleggen of verstrekken van informatie te vervangen door andere formuleringen, die 
elektronische opslag en overdracht van informatie mogelijk maken. Voorts zal systematisch 
worden bezien in welke gevallen en onder welke voorwaarden aan opnamen van beeld of geluid 
naast of in plaats van vastleggingen in schrifttekens een functie toekomt in een modern 
strafproces. 
 
2 De positie en functie van het Wetboek van Strafvordering 

2.1 Inleiding 

Het primaat van de wetgever 
Het eerste artikel van het nieuwe wetboek drukt uit welke ambitie de wetgever heeft bij het 
regelen van de strafvordering. Strafvordering heeft plaats op de wijze bij de wet voorzien. 
Daarmee wordt het legaliteitsbeginsel, dat voor het gehele publiekrecht meebrengt dat 
overheidsoptreden een wettelijke grondslag behoeft, voor het strafprocesrecht specifiek tot 
uitdrukking gebracht. De opdracht aan de wetgever die in het artikel is neergelegd, strekt tot het 
verzekeren van rechtseenheid en van een adequate rechtsbescherming. Uitgangspunt blijft dat het 
strafprocesrecht bij wet in formele zin wordt geregeld. De grondslag voor de uitoefening van 
bevoegdheden wordt aldus in een formele wet neergelegd. Niettemin hebben zich ontwikkelingen 
voorgedaan die ertoe leiden dat de wet in formele zin wordt beïnvloed door andere rechtsbronnen. 
Het gaat daarbij om invloed uit verdragsverplichtingen (EVRM en EU-richtlijnen), regelingen bij 
algemene maatregel van bestuur en uitleg in de rechtspraak. 
 
De positie van de wet als rechtsbron in het algemeen en in het nieuwe Wetboek van Strafvordering 
in het bijzonder is niet dezelfde als die welke de wet in 1926 had. Dat is in belangrijke mate het 
gevolg van het in werking treden van het EVRM. Enkele artikelen van dat verdrag normeren ook 
het strafprocesrecht. Artikel 5 EVRM, dat het recht op vrijheid betreft, is onder meer van belang 
                                                
9 Zie over dit thema M. Kessler, Audiovisuele verslaglegging in een gemoderniseerd Wetboek van 
Strafvordering (oratie Leiden), Den Haag: Boom juridisch 2016. 
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voor de regeling van de inverzekeringstelling en de voorlopige hechtenis. Artikel 6 EVRM, dat de 
verdachte recht op een eerlijk proces geeft, is van belang voor tal van onderdelen van het 
strafprocesrecht. Het recht op privacy, dat in artikel 8 EVRM is neergelegd, is onder meer van 
belang voor de regeling van diverse bevoegdheden tot opsporing. Alleen al tegen deze achtergrond 
kan de ambitie van de wetgever niet meer zijn dat strafvordering alleen plaats heeft op de wijze 
bij de wet voorzien. 
Er is bij het vormgeven van het nieuwe wetboek niet gestreefd naar een regeling die de betekenis 
van het verdrag als afzonderlijke rechtsbron minimaliseert, maar naar een regeling die de 
verhouding tot het verdrag optimaliseert. Daaraan geven de bepaling in de eerste titel van het 
wetboek al uitdrukking. In deze titel zijn een aantal rechten verwoord die zijn ontleend aan het 
EVRM. De doelstellingen van verdrag en wetboek sporen met elkaar. Deze keuze brengt enerzijds 
mee dat de wetgever de strafvordering zo organiseert dat de in het verdrag verwoorde 
grondrechten kunnen worden gerealiseerd. Het brengt tevens mee dat is afgezien van nadere 
wettelijke normering waar deze naast de verdragsrechtelijke minder wenselijk voorkomt. Een 
voorbeeld is de regeling van het getuigenverhoor. Daar is er enerzijds naar gestreefd de wettelijke 
regeling zo aan te passen dat het ondervragingsrecht beter en in een eerder stadium kan worden 
gerealiseerd. Tegelijk is afgezien van een nadere wettelijke regeling van de bewijskracht van 
verklaringen van getuigen bij wie het ondervragingsrecht niet ten volle is gerealiseerd, zoals nu in 
artikel 344a is vervat. Die wetsbepaling strekt er in de kern slechts toe rechtspraak van het EHRM 
te codificeren, en loopt daardoor noodzakelijkerwijs uit de pas met latere ontwikkelingen in die 
rechtspraak. 
 
Er zijn, naast het wetboek en het verdrag, nog meer rechtsbronnen die in strafvordering voorzien. 
Beginselen normeren strafvorderlijke beslissingen. Het wetboek streeft ernaar ook de verhouding 
tot deze rechtsbron te optimaliseren. Daaraan geeft bijvoorbeeld hoofdstuk 1 van Boek 2 
uitdrukking. Daarin zijn een aantal beginselen gecodificeerd die de uitoefening van bevoegdheden 
nader normeren, zoals het proportionaliteitsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel. Daarmee wordt 
de algemene geldigheid van de onderhavige beginselen bij de uitoefening van bevoegdheden in 
het vooronderzoek tot uitdrukking gebracht. Dat maakt het vervolgens mogelijk om de wettelijke 
voorwaarden waaronder de afzonderlijke bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend, in het licht 
van de algemene regeling te omschrijven. In verband met beginselen zijn ook beleidsregels van 
het openbaar ministerie van belang. Beginselen kunnen meebrengen dat leden van het openbaar 
ministerie bij het uitoefenen van een bevoegdheid die hun door de wet wordt toegekend, aan deze 
beleidsregels gebonden zijn. De verhouding van wettelijke bevoegdheden tot beleidsregels wordt 
in het gemoderniseerde wetboek verhelderd bij de vervolgingsbeslissing, waar deze beleidsregels 
in de praktijk van groot belang zijn. 
 
2.2 Rechtsbronnen van strafprocesrecht 

Uitgangspunt is, als gezegd, dat het strafprocesrecht bij wet in formele zin wordt geregeld. De 
grondslag voor de uitoefening van bevoegdheden wordt aldus in een formele wet neergelegd. Dat 
laat onverlet dat nadere uitwerking in lagere regelgeving, in het bijzonder bij algemene maatregel 
van bestuur, mogelijk is. Uitgangspunt is daarbij dat overeenkomstig de Aanwijzingen voor de 
regelgeving (Ar) de reikwijdte en de voornaamste duurzame normen op het niveau van de wet in 
formele zin worden geregeld, zodat parlementaire betrokkenheid is gewaarborgd (Ar 22). 
Voorschriften van meer technische of administratieve aard of nadere voorschriften die vaak 
wijziging behoeven in verband met technische of wetenschappelijke inzichten kunnen op lager 
niveau worden uitgewerkt (Ar 26). 
 
Lagere regelgeving is, anders dan in 1926, een belangrijke bron van strafprocesrecht. Vooral in 
algemene maatregelen van bestuur wordt een groot aantal zaken nader geregeld die niet de kern 
van de strafvorderlijke normering betreffen. Te denken valt onder meer aan regelingen 
betreffende technische hulpmiddelen die bij de uitoefening van bevoegdheden in de opsporing 
worden aangewend. Door onderwerpen die niet tot de kern van de strafvordering behoren, en in 
een deel van de gevallen ook geregeld worden aangepast, in lagere regelgeving neer te leggen kan 
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de wettelijke regeling overzichtelijk worden gehouden. Zo stelt lagere regelgeving de wetgever in 
staat beter in de strafvordering te voorzien. 
 
Amvb’s in verband met inzichtelijkheid en bestendigheid 
Amvb’s met een uitwerking van administratieve of technische voorschriften bestaan ook nu al in 
ruime mate. Zo zijn op grond van het huidige artikel 126ee nadere regels gesteld met betrekking 
tot technische hulpmiddelen die kunnen worden aangewend in het kader van bijzondere 
opsporingsbevoegdheden. Ook bij andere onderwerpen, zoals de DNA-wetgeving, is nadere 
uitwerking in een amvb voorzien (bijv. het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken). Bij de regeling 
van de inbeslagneming in het wetboek behoort het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen, waarin 
onder andere de uitvoering van bewaring, opslag en teruggave van voorwerpen is opgenomen. 
Een dergelijke werkwijze zal bij de moderniseringsoperatie meer systematisch worden toegepast. 
Dit heeft als voordeel dat bij amvb sneller rekening kan worden gehouden met nieuwe 
ontwikkelingen die niet controversieel zijn (bijvoorbeeld op technisch of wetenschappelijk terrein). 
Zo wordt voorkomen dat het wetboek telkens moet worden gewijzigd. Ook wordt de 
overzichtelijkheid en de toegankelijkheid van de wettelijke regeling verbeterd. 
 
De delegatie is ook wenselijk bij implementatie van EU-regelgeving waarbij geen of slechts in 
beperkte mate ruimte is voor nationale keuzes. Om tijdig aan Europese verplichtingen te voldoen 
kan het aangewezen zijn om hieraan uitvoering te geven door middel van een amvb of een 
ministeriële regeling die is gebaseerd op een meer algemeen geformuleerde delegatiegrondslag in 
verband met de implementatie van de desbetreffende richtlijn. Dat geldt te meer bij 
uitvoeringsvoorschriften. Zo gaat het bij de implementatie van de EU-richtlijn minimumnormen 
slachtoffers (2012/29/EU) voor een belangrijk deel om specificatie van (gedetailleerde) 
uitvoeringsvoorschriften die het beste in lagere regelgeving kunnen worden neergelegd, zoals de 
individuele beoordeling van specifieke behoeften bij groepen slachtoffers van bepaalde delicten. 
Dit laat onverlet dat het uit een oogpunt van consistentie of coherentie wenselijk kan zijn bepaalde 
voorschriften uiteindelijk in de wet op te nemen en het blijft gelden dat de hoofdlijnen van het 
strafprocesrecht in het wetboek geregeld dienen te worden. Dit geldt in het bijzonder voor 
bepalingen betreffende inbreuk(en) op (grond)rechten, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, 
normering van onderzoek en de waardering van resultaten. 
 
In verband met de inzichtelijkheid van de regeling zullen, in gevallen waarin dit mogelijk is, 
uitvoeringsregelingen geclusterd worden geregeld in een amvb (zoveel mogelijk per boek dan wel 
per hoofdstuk van het wetboek). Op deze laatste manier blijft het aantal afzonderlijke amvb’s 
beperkt en wordt het eenvoudiger de relevante amvb’s te vinden dan nu het geval is. 
 
Rechtspraak 
Een bron van strafprocesrecht is voorts de rechtspraak. In het voorgaande kwam de rechtspraak 
van het EHRM al aan de orde. Ook de rechtspraak van de Hoge Raad is, net als in 1926, een 
belangrijke bron van strafprocesrecht. De verhouding van de wet tot de rechtspraak is mede als 
gevolg van de totstandkoming van het EHRM veranderd. Bij arresten van het EHRM die gevolgen 
hebben voor de wijze van strafvordering in Nederland, is de Hoge Raad gewoonlijk eerder dan de 
wetgever in staat aan te geven welke gevolgen dat zijn en hoe de wijze van strafvordering kan 
worden aangepast. Die aanpassingen kunnen meebrengen dat eerdere afwegingen van de 
wetgever of vaste jurisprudentie wordt doorbroken. Maar anderzijds heeft de Hoge Raad ook in 
enkele situaties waarin de jurisprudentie van het EHRM daartoe niet dwong, rechtsregels 
ontwikkeld die op gespannen voet staan met tekst en systeem van de wet. Het standaardarrest 
inzake het horen van getuigen uit 2014 is daarvan een voorbeeld. 
 
Ook in relatie tot de rechtspraak poogt dit wetboek de onderlinge verhouding van rechtsbronnen te 
optimaliseren. Het wetboek stelt, evenals het huidige wetboek en in lijn met de 
onderzoeksbevindingen van Strafvordering 2001, veel vertrouwen in de strafrechter in het 
algemeen en de Hoge Raad als bron van strafprocesrecht in het bijzonder. Tegelijk is het niet 
verenigbaar met het eerste artikel van het wetboek, dat mede berust op de gedachte dat het in 
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een democratie aan de volksvertegenwoordiging is om de wijze te bepalen waarop de 
strafvordering plaatsvindt, dat afwegingen van de wetgever zonder rechtvaardiging in rechtspraak 
worden doorkruist. In dat opzicht wil dit wetboek ook een nieuwe start markeren. 
 
Niet alle strafprocesrecht is in het Wetboek van Strafvordering neergelegd. Zo zijn in een groot 
aantal wetten (onder meer de Opiumwet en de Wet wapens en munitie) strafvorderlijke 
bevoegdheden neergelegd. De Wet op de economische delicten en de Wet op de rechterlijke 
organisatie bevatten een regeling van afzonderlijke kamers: de economische kamer. De Wet op de 
rechterlijke organisatie regelt ook de competentie van andere strafkamers, en bevat meer 
regelingen die tot de strafvordering kunnen worden gerekend. In deze stand van zaken, waarbij 
ook andere wetten in de regeling van de strafvordering voorzien, brengt het nieuwe wetboek geen 
wijziging. Wel is ernaar gestreefd de grenzen tussen de verschillende wettelijke regelingen waar 
dat mogelijk is logischer te trekken. 
 
In het navolgende werk ik de verhouding van het nieuwe wetboek tot enkele andere bronnen van 
strafprocesrecht, mede gelet op de inhoud van Boek 1, op onderdelen nader uit. 
 
2.3 Verhouding tot het EVRM 

In het EVRM alsmede de bijbehorende protocollen zijn een groot aantal grondrechten geregeld. 
Een aantal daarvan heeft geen grote relevantie voor het strafprocesrecht. Een voorbeeld is het 
verbod om mensen in slavernij of dienstbaarheid te houden. Andere grondrechten daarentegen 
zijn van groot belang voor het strafprocesrecht. Daartoe behoren in het bijzonder de artikelen 5, 6 
en 8 EVRM. 
 
Artikel 5 EVRM betreft het recht op vrijheid. Het eerste lid geeft een ieder het recht op vrijheid en 
veiligheid van zijn persoon. Het bepaalt dat niemand zijn vrijheid mag worden ontnomen, behalve 
in een aantal limitatief omschreven gevallen en overeenkomstig een door het recht geregelde 
procedure. Daartoe behoort het geval waarin iemand op rechtmatige wijze is gedetineerd na 
veroordeling door een daartoe bevoegde rechter (a). En daartoe behoort ook het geval waarin 
iemand op rechtmatige wijze van zijn vrijheid is beroofd teneinde voor de bevoegde rechterlijke 
instantie te worden geleid (c). Het derde lid schrijft voor dat een ieder die van zijn vrijheid is 
beroofd overeenkomstig het eerste lid onder c onverwijld voor een rechter wordt geleid of voor 
een andere magistraat en dat deze persoon het recht heeft binnen een redelijke termijn te worden 
berecht of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld. 
Dit verdragsartikel en de rechtspraak van het EHRM zijn van groot belang voor onze regeling van 
het voorarrest. Die rechtspraak heeft al een aantal keren tot wijziging van onze wettelijke regeling 
geleid. Zo is naar aanleiding van de uitspraak van het EHRM in de zaak Brogan voorzien in een 
toetsing van de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling door de rechter-commissaris. De 
systematiek van artikel 5 EVRM, waarin vrijheidsbeneming na een veroordeling tot vrijheidsstraf in 
eerste aanleg op die veroordeling gebaseerd kan worden, heeft geleid tot een uitbreiding van de 
gronden voor voorlopige hechtenis in hoger beroep. 
In het kader van de modernisering is ernaar gezocht de aansluiting van de wet op de normering 
van artikel 5 EVRM verder te verbeteren. Dat heeft er onder meer toe geleid dat een regeling is 
uitgedacht die eraan bij kan dragen dat verdachten in meer gevallen voorafgaand aan het proces 
in vrijheid kunnen worden gesteld. Ook wordt de koppeling doorbroken die de Hoge Raad heeft 
gelegd tussen de rechterlijke toetsing van de rechtmatigheid van het voorarrest en de rechterlijke 
beoordeling van onrechtmatig handelen met het oog op processuele sancties, zoals 
bewijsuitsluiting en strafvermindering. Zie nader de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
tot vaststelling van Boek 2 (paragraaf 7 en artikelsgewijs bij artikel 2.5.3.4.1). 
 
Artikel 8 EVRM bepaalt dat een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en 
gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Een inbreuk door de overheid op de uitoefening 
van dit recht is niet toegestaan, behalve indien deze door het recht is geregeld en in een 
democratische samenleving noodzakelijk is met het oog op enkele nader omschreven belangen. 
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Dit verdragsartikel en de rechtspraak van het EHRM zijn van groot belang voor de regeling van 
bevoegdheden in het voorbereidend onderzoek. De toepassing van vele van die bevoegdheden 
maakt inbreuk op het privéleven. De rechtspraak van het EHRM heeft ook een aantal keren geleid 
tot aanpassing van de wettelijke regeling. Zo is zij bijvoorbeeld aanleiding geweest voor het 
wettelijk regelen van de bijzondere opsporingsbevoegdheden. De opvatting dat bevoegdheden als 
stelselmatige observatie en infiltratie zonder expliciete wettelijke grondslag rechtmatig konden 
worden uitgeoefend, was niet langer houdbaar. 
Artikel 8 EVRM speelt ook op andere wijze een rol bij de strafvorderlijke normering. Niet alleen 
verdachten, ook slachtoffers van strafbare feiten ontlenen aanspraken aan het artikel. Ernstige 
strafbare feiten maken veelal inbreuk op belangen die door artikel 8 EVRM worden beschermd. 
Slachtoffers van dergelijke misdrijven hebben er recht op dat de Staat dergelijke strafbare feiten 
adequaat onderzoekt, vervolgt en bestraft. Daarom vereist artikel 8 EVRM ook dat toereikende 
bevoegdheden tot opsporing ter beschikking worden gesteld, en dat er geen beletselen zijn die bij 
ernstige feiten zonder goede grond verhinderen dat strafvervolging wordt ingesteld. 
In het kader van de modernisering hebben de richtsnoeren die het EHRM in zijn jurisprudentie 
inzake artikel 8 EVRM heeft neergelegd, een belangrijke rol gespeeld bij het hersystematiseren van 
bevoegdheden in het voorbereidend onderzoek. Daarbij kan in het bijzonder worden gewezen op 
de voorstellen inzake het verschoningsrecht, waar in de rechtspraak van het EHRM grote waarde 
aan wordt gehecht. De verdragsrechtelijke verplichting om bij ernstige strafbare feiten toereikende 
bevoegdheden tot opsporing ter beschikking te stellen, heeft meegewogen bij de keuze van de 
criteria voor toepassing van deze bevoegdheden. 
 
Artikel 6 EVRM bepaalt in het eerste lid dat een ieder bij het bepalen van de gegrondheid van een 
tegen hem ingestelde vervolging, recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn 
zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. De uitspraak 
moet in het openbaar plaatsvinden, maar de toegang tot de terechtzitting kan op een aantal nader 
omschreven gronden aan pers en publiek worden ontzegd. In het tweede lid is de 
onschuldpresumptie neergelegd: een ieder tegen wie de vervolging is ingesteld, wordt voor 
onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan. Het derde lid geeft aan 
een ieder tegen wie de vervolging is ingesteld een aantal specifieke rechten. Daartoe behoren 
onder meer het recht om zichzelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een 
raadsman en het recht getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen. Het EHRM heeft 
in artikel 6 EVRM bovendien het zwijgrecht van de verdachte en het recht om zich niet te belasten 
ingelezen. Deze rechten zijn inmiddels opgenomen in de onlangs tot stand gekomen EU-richtlijn 
2016/343/EU betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld 
en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn (PbEU L 65). 
Dit verdragsartikel is voor veel aspecten van strafprocesrecht van belang. Het recht op bijstand 
van een raadsman, bijvoorbeeld, speelt al in het voorbereidend onderzoek een rol. Uit de uitspraak 
van het EHRM in de zaak Salduz en de daaropvolgend tot stand gekomen EU-richtlijn 2013/48/EU 
betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures (PbEU L 294) kan worden 
afgeleid dat de aangehouden verdachte het recht heeft om voorafgaand aan en tijdens het 
politieverhoor zich door een raadsman te laten bijstaan. Het recht om getuigen à charge te 
ondervragen speelt ook in het opsporingsonderzoek al een rol. Als in het opsporingsonderzoek een 
adequate ondervragingsgelegenheid kan worden gerealiseerd, kan dat erin resulteren dat de 
verklaringen die de getuige heeft afgelegd bruikbaar zijn als bewijs. Dit recht speelt vervolgens 
ook bij het onderzoek op de terechtzitting; ook daar kan een ondervraging plaatsvinden. En het 
speelt een rol in het bewijsrecht. Als de verdachte en zijn raadsman een belangrijke getuige niet 
hebben kunnen ondervragen, kan dat ertoe leiden dat de verklaringen die deze getuige in het 
opsporingsonderzoek heeft afgelegd niet bruikbaar zijn voor het bewijs. Maar artikel 6 EVRM speelt 
op veel meer terreinen een rol. Zo ligt in het recht op een eerlijk proces, dat de kern van het 
eerste lid vormt, het recht van de verdachte om bij de berechting aanwezig te zijn besloten. 
Artikel 6 EVRM heeft de afgelopen decennia veelvuldig een rol gespeeld bij wijzigingen van de 
wettelijke regeling van het Nederlandse strafprocesrecht. Om met het laatste aspect van het recht 
op een eerlijk proces te beginnen: de Hoge Raad heeft tegen de achtergrond van het 
aanwezigheidsrecht naast de betekeningsregeling andere verplichtingen om de verdachte over de 
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terechtzitting te informeren aangenomen. Die verplichtingen zijn ten dele gecodificeerd; zo moet 
een afschrift van de dagvaarding worden toegezonden aan het adres dat de verdachte daartoe bij 
zijn politieverhoor heeft opgegeven. Ook de regelingen van het horen van getuigen zijn mede naar 
aanleiding van de rechtspraak van het EHRM aangepast. Zo is in de wet bepaald dat een verzoek 
om een getuige op te roepen op de terechtzitting kan worden afgewezen indien de rechter van 
oordeel is dat de gezondheid of het welzijn van de getuige door het afleggen van een verklaring 
ter terechtzitting in gevaar wordt gebracht en het voorkomen van dit gevaar zwaarder weegt dan 
het belang om de getuige ter terechtzitting te kunnen ondervragen. Die gedachte van een 
belangenafweging was in rechtspraak van het EHRM terug te vinden. De uitspraak in de zaak 
Salduz en de richtlijn die naar aanleiding van die uitspraak binnen de Europese Unie tot stand 
kwam, hebben er recentelijk toe geleid dat onze regeling van het verhoor en de rechtsbijstand in 
dat kader aan verdachten grondig op de schop is genomen. 
Het grote belang dat de in artikel 6 EVRM besloten liggende rechten voor de wettelijke regeling 
van de strafvordering hebben is in het gemoderniseerde wetboek tot uitdrukking gebracht door 
enkele van die rechten in de inleidende bepalingen van Boek 1 te verwoorden. Bij de regeling van 
specifieke aspecten van strafprocesrecht is de normering die uit de rechtspraak van het EHRM naar 
voren komt in het oog gehouden en is telkens gestreefd naar een wijze van regeling die de 
verhouding tot deze rechtspraak optimaal regelt. Eerder werd al het voorbeeld genoemd van de 
regeling van het getuigenverhoor en getuigenbewijs. Een ander voorbeeld betreft de redelijke 
termijn. In het Wetboek van Strafrecht wordt, gekoppeld aan deze modernisering, voorzien in een 
wetsbepaling die strafvermindering bij overschrijding van het vereiste van berechting binnen een 
redelijke termijn van een wettelijke basis voorziet. 
 
Uiteraard is in de afgelopen decennia van het EVRM en de uitleg die het EHRM en de Hoge Raad 
daaraan hebben gegeven een grote invloed uitgegaan. In het Europees Handvest zijn evenwel 
voor de lidstaten van de Europese Unie vrijwel gelijkluidende grondrechten neergelegd. Zo 
correspondeert artikel 6 Handvest met artikel 5 EVRM, de artikelen 47 en 48 Handvest met artikel 
6 EVRM en de artikelen 7 en 8 Handvest met artikel 8 EVRM. Bij de totstandkoming van 
verschillende EU-richtlijnen hebben de mensenrechten en de interpretatie daarvan door het EHRM 
een belangrijke rol gespeeld. Met zoveel woorden wordt bij de toelichting op deze richtlijnen 
aangegeven dat de jurisprudentie van het EHRM bij de interpretatie van deze rechten een 
belangrijk uitgangspunt is. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de richtlijn 2013/48/EU betreffende 
het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures (PbEU L 294) en de richtlijn 2012/13/EU 
betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280). De 
totstandkoming van deze richtlijnen en de verplichting tot implementatie daarvan in de nationale 
wetgeving brengt ook mee dat het Hof van Justitie van de EU te Luxemburg bevoegd is om te 
toetsen of de lidstaten wel voldoende aan hun verplichtingen hebben voldaan. Nationale rechters 
hebben de bevoegdheid om aan het Hof prejudiciële vragen te stellen over de uitleg van 
bepalingen mede bezien in het licht van de desbetreffende bepalingen uit het Europees Handvest. 
Blijkens de uitspraken van het Hof van Justitie dienen de lidstaten bij de interpretatie van de 
richtlijnen en hun wetgeving richtlijnconform te handelen. 
 
2.4 Verhouding tot organieke wetten 

De Wet op de rechterlijke organisatie (Wet gerechtelijke indeling en de Wet rechtspositie 
rechterlijke ambtenaren) en de Politiewet 2012 (de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten), de 
organieke wetten, regelen de algemene taakopdracht van en de organisatie van de 
overheidsorganen die in het strafproces zijn betrokken. De taakopdracht van deze 
overheidsorganen is breder dan strafvordering. Voor strafvordering is de taakverdeling globaal dat 
met de opsporing zijn belast ambtenaren van de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de 
bijzondere opsporingsdiensten en officieren van justitie. De laatsten zijn tevens belast met de 
vervolging en de rechter is belast met de berechting. Met deze taken corresponderen 
bevoegdheden. De algemene bevoegdheid tot optreden binnen de taakuitvoering en de 
bevoegdheden die ook in andere taakgebieden kunnen worden ingezet, zijn geregeld in de 
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organieke wetgeving. Bevoegdheden die alleen voor strafvordering kunnen worden ingezet, 
worden geregeld in het Wetboek van Strafvordering. 
 
In de organieke wetgeving worden naast de algemene taakopdracht ook algemene regels gegeven 
over de organisatie van deze overheidsdiensten en voor het functioneren van de bij de organisatie 
werkzame ambtenaren, zoals aanstelling, beëdiging, opleiding, kwaliteit, bevelsbevoegdheden, 
mandaat, samenwerking en toezicht. In het algemeen zullen deze regels niet doorwerken in een 
concreet strafproces, maar in bijzondere gevallen kan dat wel (bijvoorbeeld in het geval van een 
niet goed beëdigde rechter of onvolkomenheden in mandaatregelingen). Uitgangspunt is dat de 
algemene leiding van deze organisaties ervoor zorgdraagt dat de ambtenaren werkzaam bij deze 
organisaties in staat zijn de publieke taakopdracht rechtmatig uit te oefenen. 
 
De Wet op de rechterlijke organisatie regelt een aantal onderwerpen die relevant zijn voor het 
strafprocesrecht. Het gaat dan in het bijzonder om de regels van absolute competentie: welk soort 
gerecht en rechter bevoegd is een bepaalde strafzaak te behandelen. Het is belangrijk dat in de 
wet vastligt welke rechter bevoegd is van bepaalde zaken kennis te nemen, mede vanwege het 
effectueren van het in artikel 17 van de Grondwet neergelegde recht dat niemand tegen zijn wil 
kan worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent. De Grondwet draagt de 
berechting van strafbare feiten op aan de rechterlijke macht (artikel 113 Gw). De wet moet de 
gerechten aanwijzen die tot de rechterlijke macht behoren (artikel 116 Gw). In de Wet op de 
rechterlijke organisatie wordt hieraan uitvoering gegeven en worden regels gegeven voor de 
verdeling van zaken over de gerechten. Artikel 2 Wet RO bepaalt dat de rechtbanken, de 
gerechtshoven en de Hoge Raad de gerechten zijn die tot de rechterlijke macht behoren. De 
rechtbanken oordelen in eerste aanleg over overtredingen en misdrijven (artikel 45 Wet RO), de 
hoven nemen kennis van overtredingen en misdrijven in hoger beroep (artikel 60 Wet RO) en de 
Hoge Raad oordeelt over beroepen in cassatie (artikel 78 Wet RO). De rechtsprekende organen 
van de gerechten zijn de enkelvoudige en meervoudige kamers. De Wet RO schrijft voor de 
behandeling van bepaalde zaken specifiek voorgeschreven kamers bij de rechtbanken en hoven 
voor. Het rechtsgebied van de gerechten wordt bepaald door de Wet op de rechterlijke indeling. 
Het bestuursreglement (artikel 20 Wet RO) en het zaakverdelingsreglement (artikel 21 Wet RO) 
bevatten de regels voor de verdeling van zaken binnen het rechtsgebied van de gerechten over de 
enkelvoudige en meervoudige kamers en de zittingslocaties en praktische zaken als de 
openingstijden van de griffie. Het Besluit orde van dienst der gerechten bevat daarnaast onder 
meer praktische regels over de kennisneming van processtukken in een strafzaak. 
 
De competentieregels voor het openbaar ministerie en de opsporingsautoriteiten zijn geregeld in 
het Wetboek van Strafvordering. In het wetboek wordt voorts voor de politierechter en de 
kantonrechter aangegeven welke strafbare feiten zij behandelen. 
 
2.5 Verhouding tot andere bijzondere wetten 

Onderwerpen van strafvorderlijke aard zijn niet alleen in het Wetboek van Strafvordering en in de 
Wet op de rechterlijke organisatie geregeld. Ook in andere bijzondere wetten zijn strafvorderlijke 
bepalingen te vinden. Zo zijn er nogal wat wetten die ruimere bevoegdheden aan 
opsporingsambtenaren geven. Daartoe behoren onder meer de Opiumwet, de Wet wapens en 
munitie, de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet op de economische delicten. Artikel 9, derde lid, 
Opiumwet bijvoorbeeld geeft aan opsporingsambtenaren de bevoegdheid om te allen tijde 
daarvoor vatbare voorwerpen in beslag te nemen. Artikel 49 Wet wapens en munitie geeft 
opsporingsambtenaren de bevoegdheid om te allen tijde op plaatsen waar zij redelijkerwijs kunnen 
vermoeden dat wapens en munitie aanwezig zijn, ter inbeslagneming doorzoeking te doen. Artikel 
163 Wegenverkeerswet 1994 geeft opsporingsambtenaren onder nadere beperkingen de 
bevoegdheid de bestuurder van een voertuig tot medewerking van een alcoholonderzoek te 
verplichten. En artikel 21 van de Wet op de economische delicten geeft opsporingsambtenaren 
onder meer een bevoegdheid om van zaken monsters te nemen. Maar bijzondere wetten bevatten 
ook op andere strafvorderlijke terreinen wel afwijkende regels. Zo kent de Wet op de economische 
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delicten een regeling van economische kamers (artikel 38 e.v. WED). De Algemene wet inzake 
rijksbelastingen kent een afwijkende regeling inzake hoger beroep (artikel 77 AWR). 
 
Er is van afgezien in het kader van de voorgenomen modernisering zelf tot een integrale 
doorlichting van dergelijke afwijkende regels in deze en andere bijzondere wetten over te gaan. 
Centraal staat het tot stand brengen van een regeling in het gemoderniseerde wetboek die op 
deugdelijke uitgangspunten stoelt en systematisch doordacht is. In het kader van de invoeringswet 
zal worden bezien of er aanleiding is strafvorderlijke regelingen in bijzondere wetten aan de 
gemoderniseerde regeling aan te passen. Leidraad zal daarbij zijn of het karakter van de in de 
bijzondere wet geregelde materie een afwijking van de gemoderniseerde regeling in het Wetboek 
van Strafvordering rechtvaardigt. Een dergelijke rechtvaardiging kan bij bevoegdheden tot 
opsporing gelegen zijn in het karakter van de in de betreffende wet strafbaar gestelde feiten. 
Afwijkingen van regelingen inzake competentie van strafkamers en rechtsmiddelen behoeven een 
specifieke en sterke rechtvaardiging, nu dergelijke regelingen niet iets toevoegen aan het kader 
dat het wetboek biedt, maar daar inbreuk op maken. 
 
Ook op het terrein van de internationale samenwerking zijn een aantal bijzondere wetten die 
strafvorderlijk van karakter zijn. Te denken valt aan de Uitleveringswet, de Overleveringswet, de 
Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS), de Wet wederzijdse erkenning 
vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS), de rechtshulpinstrumenten in relatie tot 
de internationale tribunalen en de Wet internationale misdrijven (WIM). 
Bij de keuze om een aantal regelingen die de internationale samenwerking betreffen in een 
afzonderlijk boek in het gemoderniseerde wetboek onder te brengen, zijn alternatieven 
overwogen. Daartoe behoorde de mogelijkheid van een apart ‘rechtshulpwetboek’ waarin alle 
vormen van internationale samenwerking zouden kunnen worden opgenomen: naast de regelingen 
opgenomen in het Wetboek van Strafvordering ook deze bijzondere wetten. Voor die optie is niet 
gekozen vanwege de nadelen die daaraan zijn verbonden. Daarbij is in het bijzonder betekenis 
gehecht aan het argument dat de samenhang tussen de bepalingen van de regeling van de 
internationale rechtshulp en bepalingen in de regeling van de toepassing van bevoegdheden tot 
opsporing verloren zou kunnen gaan. 
Deze keuze en de argumentatie die daaraan ten grondslag ligt, werpt licht op de afweging die 
meer in het algemeen leidend is bij de keuze tussen regeling in het wetboek en regeling in een 
bijzondere wet. Regeling in het wetboek is aangewezen indien dat vanwege samenhang tussen 
strafvorderlijke regelingen wenselijk is. Daarmee is ook gegeven dat de afweging welke regelingen 
betreffende internationale samenwerking in het Wetboek van Strafvordering worden 
ondergebracht, niet voor eeuwig vastligt. 
 
3 De modernisering als proces 

3.1 De voorgeschiedenis 

De niet meer erg heldere structuur van het wetboek, waarvan delen wel gemoderniseerd waren en 
andere delen niet, met als gevolg overlap van bepalingen en onnodige verschillen in uitwerking, 
deed al langere tijd de behoefte groeien aan een meer inzichtelijk en systematisch geordend 
Wetboek van Strafvordering. 
 
Al in 1988 stelde de toenmalige Minister van Justitie de Commissie Herijking Wetboek van 
Strafvordering in. De zogenaamde commissie-Moons kreeg aanvankelijk alleen tot taak advies uit 
te brengen over de regeling van het gerechtelijk vooronderzoek, de voorlopige hechtenis en de 
vereenvoudiging van procedurevoorschriften. In 1990 werd de taakopdracht verbreed tot de vraag 
of nader te bepalen onderdelen van het Wetboek van Strafvordering moesten worden herijkt 
(Stcrt. 1998, 199 en Stcrt. 1990, 109). De commissie bracht tien rapporten uit die deels tot 
wetgeving hebben geleid. Maar al tijdens de activiteiten van de commissie werd vanuit de 
rechtspraktijk een meer integrale herziening bepleit. 
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In de notitie Strafvordering in balans erkende de toenmalige Minister van Justitie dat er 
onmiskenbaar sprake was van een verschuiving van een positie in de van oudsher bekende 
procesdeelnemers in de zin dat meer ruimte moest worden gemaakt voor het slachtoffer en de 
getuige (Kamerstukken II 1993/94, 23 672, nr. 1).10 Deze verschuiving vond voor een belangrijk 
deel plaats naar aanleiding van uitspraken van het EHRM. Ook werd onderkend dat de uitbreiding 
van de opsporingsbevoegdheden aanleiding gaf tot nadere afstemming. De minister was niettemin 
terughoudend bij het entameren van een volledige herziening ten gronde in het vooruitzicht van 
de herziening van de Politiewet 1994 (de samenvoeging van gemeente- en rijkspolitie) en de 
herziening van de Wet op de rechterlijke organisatie met consequenties voor de organisatie van de 
zittende magistratuur en het openbaar ministerie. 
 
In 1994 stond de jaarvergadering van de Nederlandse Juristenvereniging in het teken van de 
herbezinning op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering. Prof. mr. G. Knigge 
concludeerde in zijn preadvies ‘dat de opeenstapeling van partiële wijzigingen niet voldoende is om 
de noodzakelijke modernisering van het strafprocesrecht te bewerkstelligen. Daarvoor is een 
fundamentele en ingrijpende herziening van het strafvorderlijk stelsel nodig’. Op voorstel van de 
vakgroepen strafrecht van de Rijksuniversiteit Groningen en de Katholieke Universiteit Brabant 
besloot het Ministerie van Justitie in 1998 tot onderzoek naar de systematische grondslagen van 
een eventueel nieuw Wetboek van Strafvordering. Het onderzoek kreeg de titel Strafvordering 
2001. Centraal stond de vraag of het mogelijk is een hecht wettelijk stelsel van strafvordering tot 
stand te brengen dat recht doet aan eigentijdse inzichten en behoeften. Doel was een Wetboek 
van Strafvordering dat (i) beantwoordt aan hedendaagse inzichten en behoeften, (ii) stelselmatig 
is in die zin dat het een systematische ordening geeft van het strafprocesrecht en (iii) aansluit bij 
en voldoende ruimte biedt voor de ontwikkeling naar een Europese rechtspraktijk. In samenhang 
daarmee vond een doordenking van de bestaande grondslagen van het wetboek plaats. Het 
onderzoeksproject Strafvordering 2001 leverde drie vele onderwerpen omvattende 
interimrapporten en een eindrapport op onder redactie van prof. mr. M.S. Groenhuijsen en prof. 
mr. G. Knigge. 
 
In 2003 bood de toenmalige Minister van Justitie een algemeen kader voor de herziening van het 
Wetboek van Strafvordering aan de Tweede Kamer aan (Kamerstukken II 2003/04, 29 271, nr. 1). 
De constatering van de onderzoekers dat het wetboek herziening behoefde, werd onderschreven. 
Op grondslag van dit algemene kader werd een aantal ingrijpende vernieuwingen in het wetboek 
aangebracht, zoals de Wet OM-afdoening, de rechten van slachtoffers, de regeling van de 
deskundige, de stroomlijning van het hoger beroep, de regeling van de processtukken en de 
versterking van de positie van de rechter-commissaris en de afschaffing van het gerechtelijk 
vooronderzoek. Benadrukt werd dat vooral de herziening van het voorbereidend onderzoek in de 
zin van een volledige herstructurering van dwangmiddelen, bijzondere opsporingsbevoegdheden 
en overige bevoegdheden dringend noodzakelijk was. Een algehele modernisering van het wetboek 
bleef evenwel uit. Vooral de terroristische aanslagen in het eerste decennium van deze eeuw 
vroegen de aandacht van de wetgever en leidden tot wetswijzigingen van zowel materieel 
strafrecht als strafvordering. In dezelfde periode bepaalden de Europese ontwikkelingen in steeds 
sterkere mate de agenda van de wetgever. Aanvankelijk betrof dat kaderbesluiten op het terrein 
van rechten voor slachtoffers en politiële en justitiële grensoverschrijdende samenwerking (zoals 
het Europees aanhoudingsbevel). Na het Verdrag van Lissabon van 2009 zijn richtlijnen tot stand 
gekomen over procedurele rechten in strafvorderlijke procedures (zoals over rechten op vertaling, 
op informatie, rechtsbijstand bij het politieverhoor en de onschuldpresumptie). Voorts is als 
opvolger van het kaderbesluit over de positie van het slachtoffer in de strafrechtelijke procedure 
de EU-richtlijn met minimumrechten van slachtoffers in werking getreden. Na het Verdrag van 
Tampere zijn op basis van het beginsel van wederzijdse erkenning diverse wetten tot stand 
gebracht en in het wetboek opgenomen, zoals het bevriezingsbevel, het Europees 
bewijsverkrijgingsbevel en de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen betreffende 
de voorlopige hechtenis in de lidstaten van de Europese Unie. 
                                                
10 Deze nota is niet met de Tweede Kamer besproken vanwege het aftreden van minister Hirsch Ballin in 
verband met de IRT-affaire. 
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Tegelijkertijd groeide het besef dat er in de praktijk van de strafrechtspleging sprake was van 
ernstige tekorten. Het rapport Prestaties in de Strafrechtketen van de Algemene Rekenkamer 
(Kamerstukken II 2011/12, 33 173, nr. 2) en het WODC-rapport Doorlooptijden in de 
Strafrechtketen (Kamerstukken II 2011/12, 29 279, nr. 133) constateerden dat de keten 
onvoldoende presteert en te lange doorlooptijden kent. De rapporten waren aanleiding tot 
maatregelen in het kader van het programma versterking prestaties strafrechtketen (VPS) om te 
komen tot een verbetering van de sturing en informatievoorziening in de praktijk van de 
strafrechtspleging, de invoering van de ZSM-werkwijze in eenvoudige zaken en andere 
maatregelen op het gebied van sturing, samenwerking van ketenpartners en digitalisering van 
werkprocessen (Kamerstukken II 2011/12, 29 279, nr. 147). 
 
De eerste fase van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering werd geïnitieerd in het 
kader van het programma VPS. Verbetering in de tenuitvoerlegging van straffen werd voorgesteld 
in het wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen: de herziening van 
het huidige vijfde boek van het Wetboek van Strafvordering (Kamerstukken 34 086). Daarnaast 
werd ook de herziening van de internationale rechtshulp in gang gezet in een nieuw boek dat 
eveneens in het gemoderniseerde wetboek zal worden opgenomen (Kamerstukken 34 493). De 
Wet op de digitale processtukken (Stb. 2016, 90), dat de digitale uitwisseling van processtukken 
faciliteert, is samen met daarop gebaseerde Besluit op 1 december 2016 in werking getreden. 
 
3.2 De voorbereiding van de voorstellen 

Op 30 september 2015 is de contourennota met een schets van de hoofdlijnen van het 
gemoderniseerde wetboek aan de beide Kamers aangeboden (Kamerstukken II 2015/16, 29 279, 
nr. 278). Deze nota bevat een overzicht van de belangrijkste voorstellen die ter modernisering van 
het wetboek worden gedaan en beschrijft voorts op welke wijze de voorbereiding van de 
wetsvoorstellen in gang is gezet en verder vorm zal krijgen. De contourennota is aldus een 
aankondiging van de werkzaamheden die per boek in onderlinge samenhang worden aangevat en 
de werkwijze die daarbij wordt gevolgd. 
 
Van belang was de praktijk en wetenschap vanaf het begin nauw te betrekken bij de voorbereiding 
van de wetgeving tot modernisering van het wetboek en de keuzes die daarbij moeten worden 
gemaakt. Gelet op de omvang en de tijdspanne van het project was het aangewezen ook de 
Afdeling advisering van de Raad van State en de beide kamers der Staten-Generaal in een vroeg 
stadium te raadplegen over de mogelijke inhoud, de werkwijze en de planning van de voorstellen. 
In het navolgende is beschreven op welke wijze de wetsvoorstellen die onderdeel uitmaken van de 
modernisering zijn voorbereid en tot stand zijn gekomen. Het gaat om een majeure 
wetgevingsoperatie die alle deelnemers aan de strafrechtspleging raakt. Een dergelijke exercitie 
vraagt om een proces waarbij rekening wordt gehouden met de zienswijze van alle betrokkenen. 
Er moet bovendien voor worden gewaakt dat de rechtspraktijk door de wijzigingen onnodig wordt 
belast. Mede om die reden zijn in een vroegtijdig stadium de organisaties die werkzaam zijn in de 
strafrechtspleging betrokken in het voortraject van de wetgeving. Voorts is in samenspraak met de 
betrokken organisaties een begin gemaakt met de voorbereiding van de implementatie van het 
nieuwe wetboek. 
 
Ter voorbereiding van de voorstellen uit de contourennota zijn in het voorjaar van 2014 
discussiestukken over deelonderwerpen opgesteld, waarover deelnemers aan het eerste congres 
over de modernisering van het wetboek op 19 juni 2014 zich konden uitspreken over de 
wenselijkheid van bepaalde voorstellen en aandacht konden vragen voor door hen gesignaleerde 
knelpunten. De door de deelnemers gemaakte opmerkingen zijn bij de verdere ontwikkeling van 
de wetsvoorstellen betrokken. De discussiestukken zijn voorts informeel besproken in 
verschillende gremia van en expertmeetings met de rechtspraak, het openbaar ministerie, de 
opsporingsdiensten, de advocatuur en met deskundigen en vertegenwoordigers van de 
wetenschap. Ook hun opmerkingen zijn betrokken bij de uitwerking van de desbetreffende 
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wetsvoorstellen. 
Die gesprekken leidden tot verdieping van inzicht en nieuwe of andere voorstellen. Op een concept 
van de nota is door vele organisaties uit de strafrechtpraktijk commentaar geleverd dat ook weer 
betrokken kon worden bij de uitwerking van de voorstellen. Over een aantal aspecten van de 
wetgevingsoperatie is op de voet van artikel 21a van de Wet op de Raad van State voorlichting 
gevraagd en ontvangen. Al deze adviezen zijn met de contourennota aan de beide Kamers 
aangeboden. In de contourennota is reeds met een groot deel van de opvattingen van de 
betrokkenen rekening gehouden. 
 
De contacten met de ketenpartners vinden inmiddels gestructureerd en intensief plaats. In april en 
september van 2014 zijn twee breed samengestelde werkgroepen van start gegaan waarin 
conceptwetsvoorstellen zijn besproken en waarin gekeken wordt naar de inhoud en de 
uitvoeringsconsequenties van de voorstellen. De werkgroepen bestaan uit leden van de 
advocatuur, het openbaar ministerie, de zittende magistratuur, de politie, de bijzondere 
opsporingsdiensten en vertegenwoordigers van het ministerie.11 Bovendien hebben het openbaar 
ministerie, de politie, de verschillende bijzondere opsporingsdiensten en de zittende magistratuur 
zelf diverse denktanks ingericht om een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie. Daaraan 
wordt ook door de advocatuur deelgenomen. Op 15 oktober 2015 heeft een tweede congres over 
de modernisering van het wetboek van strafvordering plaatsgevonden. Bij die gelegenheid zijn de 
aanwezigen op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen van de nieuwe voorstellen die inmiddels aan 
uw Kamer zijn voorgelegd en van enkele ontwikkelingen die zich op het terrein van verschillende 
discussiestukken hadden voorgedaan, waarover zij zich opnieuw konden uitspreken. Dit laat 
onverlet dat in de formele consultatie de verschillende organen uit de strafrechtspleging hun 
afgewogen oordeel kunnen geven. In 2017 zal een derde congres worden gehouden over de 
Boeken 1 en 2. 
 
Waar nodig wordt nader wetenschappelijk onderzoek verricht. Op diverse terreinen (o.a. de artikel 
12-procedure, de verdenkingscriteria, de pro-formazittingen, de grondslagleer in de praktijk, het 
hoger beroep en het beslag) is inmiddels onder auspiciën van het WODC sociaalwetenschappelijk 
onderzoek in gang gezet om meer zicht te krijgen op verschijnselen in de huidige praktijk. Op 
basis van de resultaten daarvan kunnen nadere beslissingen worden genomen over de inhoud van 
de voorstellen; de resultaten van deze onderzoeken worden uiteraard openbaar gemaakt en zullen 
waar mogelijk in de toelichting op de desbetreffende wetsvoorstellen worden verwerkt. 
 
Voor wat betreft de juridische kwaliteit van de voorstellen is eveneens al vanaf 2014 een beroep 
gedaan op prof. mr. G. Knigge, advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij treedt op als juridisch 
adviseur voor complexe juridische vraagstukken en stelselkwesties. Uiteraard adviseert hij op 
persoonlijke titel en op grond van een eigen onafhankelijke beoordeling. Voorts is de Commissie 
modernisering Wetboek van Strafvordering ingesteld met leden uit wetenschap en rechtspraktijk 
(Stcrt. 2016, 9986 en 9990). De oud procureur-generaal bij de Hoge Raad, prof. mr. J.W. 
Fokkens, vervult vanaf medio 2016 het voorzitterschap van deze commissie. Deze adviezen 
betreffen vooral een voortgaande dialoog over de samenhang van de voorstellen met de 
bestaande grondslagen van het wetboek en de consequenties van bepaalde voorstellen die 
doorwerken in andere boeken. 
 
Met genoegen kan worden geconstateerd dat ook het wetenschappelijk debat naar aanleiding van 
de aangekondigde voornemens goed op gang is gekomen, getuige de verschillende afleveringen 
van juridische vakbladen als Delikt en Delinkwent, Strafblad en de bijdragen in Themis en het 
Nederlands Juristenblad. Ook de landelijke strafrechtsdag van 2015, een toogdag van de juridische 
faculteiten op dit terrein, en het congres van de Nederlandse Orde van Advocaten in 2016 waren 
geheel gewijd aan het thema van de modernisering. 
 

                                                
11 In deze fase van het wetgevingsproces leveren de leden inbreng vanuit hun eigen deskundigheid. De 
desbetreffende organisaties zullen pas tijdens de formele consultatie advies uitbrengen over de 
wetsontwerpen. 
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De Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer heeft op 10 februari en op 2 
maart 2016 een rondetafelgesprek gevoerd met een aantal wetenschappers en 
vertegenwoordigers van nauw bij de strafrechtpraktijk betrokken organisaties (Kamerstukken II 
2015/16, 29 279, nr. 314). In vervolg hierop heeft deze Commissie op 2 maart 2016 in een 
algemeen overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie de contourennota besproken. In het 
daaropvolgende VAO van 17 maart 2016 zijn verschillende moties ingediend (Handelingen II 
2015/16, nr. 66). 
Breed werd de conclusie gedeeld dat het hier een belangrijk en omvangrijk traject betreft. De 
Vaste Commissie heeft besloten een speciale werkgroep uit haar midden samen te stellen onder 
voorzitterschap van het lid Recourt; de Commissie zal worden bijgestaan door een bijzonder 
griffier. Het verheugt mij zeer dat het belang van deze modernisering in deze mate wordt 
onderkend. Mijn ambtsvoorganger heeft zijn reactie op de resultaten van het AO over de 
contourennota en de hoorzitting met de Commissie modernisering en adviseur Knigge en de bij die 
gelegenheid ingediende moties, neergelegd in zijn brief van 29 juni 2016. Hierbij is aan de Tweede 
Kamer de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de voortgang van de modernisering van 
het wetboek gezonden (Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 331). Daarin wordt uiteengezet 
welke werkwijze zal worden gevolgd. Daarin wordt onder meer beschreven hoe de consequenties 
voor de strafrechtelijke keten in kaart worden gebracht en welke organisatie daarvoor nodig is. 
 
Op onderdelen van de verschillende voorstellen worden impactanalyses uitgevoerd. Deze strekken 
ter voorbereiding van de beoordeling van de noodzaak van veranderingen van (werk)processen, 
werklasten en uitvoerbaarheid en de berekening van de financiële paragraaf in het wetsvoorstel. 
Zij kunnen uiteindelijk aanleiding geven tot verdere aanpassing van de wetsvoorstellen. Ook na 
het uitbrengen van de formele adviezen zal het overleg worden voortgezet; eventuele voorstellen 
gedaan bij gelegenheid van de parlementaire behandeling zullen ook op hun praktische implicatie 
moeten worden bezien. 
 
3.3 De planning 

Bij brief van 13 mei 2016 heeft mijn ambtsvoorganger aan de Tweede Kamer een planning van de 
modernisering van het wetboek toegezonden als uitvoering van de motie Van Nispen (SP) en 
Swinkels (D66) (Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 321). Overeenkomstig deze planning staat 
in het voorjaar van 2017 de formele consultatie over Boek 1 (Strafvordering in het algemeen) en 
Boek 2 (Het opsporingsonderzoek) voorzien. In de loop van 2017 zullen de resterende boeken 
(met uitzondering van Boek 7 en Boek 8, die al als wijziging van het huidige wetboek in procedure 
zijn gebracht) ter consultatie worden voorgelegd en ingediend. Aan de invoering van de wetten 
zal, nadat zij parlementaire goedkeuring hebben verkregen, bovendien nog een afzonderlijk 
implementatietraject worden verbonden. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat tot nu toe zeer intensief overleg heeft plaatsgevonden met de 
vertegenwoordigers uit de strafrechtspleging; dit overleg zal zeker worden voortgezet mede met 
het oog op een adequate voorbereiding van de invoering van de wetsvoorstellen, nadat deze 
parlementaire goedkeuring hebben verkregen. Ik verwacht dat de lange aanloop voor de formele 
advisering eraan bijdraagt dat binnen de organisaties daartoe tijdig voorbereidingen worden 
getroffen. 
 
4 De modernisering van de systematiek van het wetboek 

4.1 Inleiding 

In boek 1 zijn enkele vernieuwingen opgenomen die strekken tot wijziging van de bestaande 
begrippen en definities. In het navolgende wordt achtereenvolgens ingegaan op de nieuwe 
terminologie van rechterlijke beslissingen in verband met uitspraken, tussenvonnissen en 
tussenarresten, eindvonnissen en eindarresten (paragraaf 4.2) en de wijziging van het begrip 
vervolging, waardoor een einde komt aan het door elkaar lopen van de fase van het 
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opsporingsonderzoek en de vervolgingsbeslissing (paragraaf 4.3). Voorgesteld wordt om het 
opsporingsonderzoek te doen afsluiten met het nemen van een vervolgingsbeslissing. Die 
beslissing houdt immers ook een waardering van de resultaten van het opsporingsonderzoek in. In 
paragraaf 4.4 komt aan de orde dat door de bepaling die inhoudt dat de officier van justitie en de 
opsporingsambtenaar landelijk bevoegd zijn om op treden, gecombineerd met de omstandigheid 
dat de vervolgingsbeslissing pas later wordt genomen, in het begin van het opsporingsonderzoek 
onhelder blijft bij welke rechtbank het onderzoek in de zaak is aangevangen. Dat betekent ook dat 
voor de verdediging niet meteen helder behoeft te zijn tot welke rechtbank of rechter-commissaris 
zij zich moet wenden als het gaat om beklag of de uitvoering van onderzoekswensen. Anders dan 
in het systeem van het wetboek van 1926, kan er niet zonder meer van worden uitgegaan dat de 
officier van justitie die geaccrediteerd is bij een rechtbank, de zaak ook bij die rechtbank 
aanhangig zal maken. Daartoe zijn instructienormen nodig voor de officier van justitie, waarin 
wordt aangegeven bij welke rechtbank hij de zaak zal aanbrengen. In paragraaf 4.5 komt aan de 
orde welke terminologische wijzigingen nodig zijn in verband met de ontwikkeling van een 
techniekonafhankelijk wetboek. Dit borduurt voort op de ontwikkelingen die al in paragraaf 1.6 zijn 
aangeduid. In aansluiting op paragraaf 1.4 over de veranderende rol van de actoren in het 
strafproces wordt hieronder en in paragraaf 6.2 verder ingegaan op de positie van de 
procesdeelnemers. 
 
Kernprofielen van procesdeelnemers 
In Strafvordering 2001 zijn voor het eerst kernprofielen van de procesdeelnemers geïntroduceerd. 
Aan de hand van een schets van de positie van deze deelnemers en de onderlinge verhouding 
tussen hen kunnen ijkpunten worden gemarkeerd die de harde structuur moeten bieden van de 
positiefrechtelijke regeling.12 De kernprofielen bevatten de rode draad die steeds weer in 
onderdelen van de boeken terugkeert. Zij kunnen worden beschouwd als een verschijningsvorm 
van systeembepalende gezichtspunten. De kernprofielen hebben daarbij twee functies; zij kunnen 
richtinggevend zijn bij de gedetailleerde uitwerking van bijzondere onderwerpen die raken aan de 
rechtspositie van deelnemers aan het strafproces in ruime zin. Dat zijn piketpalen genoemd die de 
wetgever steeds in acht moet nemen bij het inrichten van de strafvordering. Daarnaast stellen de 
profielen buitengrenzen aan de handelingsruimte die de actoren hebben binnen het hen 
toegemeten wettelijk kader.13 
 
Indachtig deze analyse is in het wetboek (zoals ook aangegeven in het Algemeen kader 
strafvordering, waarin de toenmalige Minister van Justitie heeft aangekondigd op welke wijze hij 
gevolg zou geven aan de voorstellen uit Strafvordering 2001) vanaf 2004 begonnen met het 
toevoegen van verschillende titels over de procesdeelnemers, zoals die over het slachtoffer en 
over de deskundige. De omvangrijke implementatie van de richtlijn over toegang van de verdachte 
tot een raadsman gaf de aanzet tot het opnemen van een nieuw hoofdstuk over de verdachte en 
zijn raadsman. In het kader van de modernisering wordt deze reeks gecompleteerd met een 
hoofdstuk over de getuige. 
 
Bij de inrichting van het nieuwe wetboek werd evenwel duidelijk dat de procesposities van 
‘publieke’ en ‘private’ procesdeelnemers niet op dezelfde wijze kon worden geregeld. Met publieke 
procesdeelnemers wordt gedoeld op de overheidsfunctionarissen die in het strafproces een rol 
spelen. Dat zijn onder meer de rechter, de officier van justitie en de opsporingsambtenaar. Met 
private procespartijen wordt gedoeld op de burgers die incidenteel bij een strafproces betrokken 
raken. Zij spelen in dat proces dan een rol in een bepaalde hoedanigheid, bijvoorbeeld die van 
verdachte, slachtoffer, getuige of deskundige. De positie van de burger die incidenteel in een 
strafproces optreedt, kan in het kader van dit wetboek volledig worden geregeld zonder samenloop 
met andere wetten. De ‘hoedanigheid’ waarin een burger in het strafproces deelneemt, is voor een 
groot deel eenduidig en niet afhankelijk is van de fase waarin het strafproces verkeert. Dat maakt 

                                                
12 M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting. Eerste interimrapport onderzoeksproject 
Strafvordering 2001, p. 32. 
13 M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Afronding en verantwoording. Eindrapport onderzoeksproject 
Strafvordering 2001, p. 77. 
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het niet alleen mogelijk om de positie van de verdachte, het slachtoffer, de getuige en de 
deskundige in het strafproces in het algemeen te regelen; die algemene regeling draagt ook bij 
aan de inzichtelijkheid van het wetboek in zijn geheel. 
 
Een belangrijk verschil is dat de publieke procesdeelnemers ook taken vervullen buiten het terrein 
van de strafvordering en dat mede om die reden hun taak en positie in organieke wetgeving is 
vastgelegd. De bepalingen die in het wetboek staan over de rechters, het openbaar ministerie en 
de opsporingsambtenaren, staan dus niet op zichzelf. In de Wet op de rechterlijke organisatie is de 
staatsrechtelijke positie van de zittende magistratuur (met rechtspraak belast) beschreven en de 
organisatie van het openbaar ministerie, dat is belast met de strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde. In deze organieke wetten zijn, zoals hiervoor al aangeduid, de algemene taken van de 
hiervoor genoemde organen beschreven. Voor zover deze taken op het terrein van de 
strafvordering liggen, rijst de vraag op welke plaats nadere invulling van deze taak het best kan 
worden gesitueerd. Het gaat daarbij voornamelijk om bepalingen die betrekking hebben op de 
specifieke invulling van de taakuitvoering op het terrein van beleid en beheer van het openbaar 
ministerie en de politie. Over deze complexe verhouding vindt nog nadere gedachtevorming plaats. 
Deze kan er mogelijkerwijs toe leiden dat in een later stadium bepalingen die nu nog in de 
hoofdstukken 2 en 3 zijn opgenomen in een ander wetgevingstraject zullen worden ondergebracht. 
Ter wille van het algemene overzicht zijn ze voorlopig hier nog opgenomen. In de Politiewet 2012 
en de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten is de organisatie van de organen die zich 
bezighouden met opsporing neergelegd. De Politiewet 2012 regelt wat in het algemeen de taken 
van de politie zijn, ook op het terrein van de handhaving van de openbare orde, en hoe zij is 
georganiseerd.  
Voor de publieke procesdeelnemers geldt in veel mindere mate dat hun rol gedurende het gehele 
strafproces dezelfde blijft. De rol van de rechter in het vooronderzoek is een andere dan de rol die 
hij bij de berechting heeft of bij de tenuitvoerlegging vervult. De positie die de officier van justitie 
als leider van het opsporingsonderzoek heeft, verschilt van de rol die hij heeft bij het uitvaardigen 
van strafbeschikkingen, bij het optreden ter terechtzitting en tijdens de tenuitvoerlegging. 
Bepalingen die de positie van deze procesdeelnemers in het algemeen voor het gehele wetboek 
regelen, naast de algemene bepalingen die al in de organieke wetgeving zijn neergelegd, dragen 
daardoor niet bij aan de inzichtelijkheid van het wetboek. Daarom is hier voor een andere 
benadering gekozen. In de hoofdstukken 2 en 3 zijn algemene bepalingen opgenomen met 
betrekking tot de centrale onderdelen van de strafvordering, te weten de behandeling van zaken 
door de rechter, de opsporing en de vervolging. Door die algemene regeling wordt tegelijk 
duidelijk gemaakt welke rol de publieke procesdeelnemers daarbij vervullen. 
 
4.2 Rechters en beslissingen 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag hoe de uiteenlopende procedures die de 
strafvordering rijk is, ingebed worden in de systematiek van het nieuwe wetboek. Het gaat daarbij 
in het bijzonder om het karakter van de zogenaamde raadkamerprocedures en om hun verhouding 
tot het eigenlijke strafproces, waarin de verdachte terechtstaat en waarin over diens schuld of 
onschuld wordt geoordeeld. De veranderingen die het nieuwe wetboek op dit punt brengt, vragen 
om een aanpassing van het bestaande begrippenapparaat. Reeds nu geldt dat het onderscheid 
tussen uitspraken en beschikkingen dat het huidige artikel 138 maakt, als gevolg van de 
ontwikkelingen die zijn opgetreden met betrekking tot de raadkamerprocedure niet meer goed 
aansluit bij de werkelijkheid van de hedendaagse strafvordering. Daar komt bij dat dit onderscheid 
geen functie van betekenis meer vervult bij de regeling van de rechtsmiddelen. Het nieuwe 
wetboek beoogt verbetering te brengen in deze stand van zaken. 
 
Hierna wordt eerst ingegaan op de ontwikkelingen die de raadkamerprocedure heeft doorgemaakt. 
Daarna wordt uiteengezet welke uitgangspunten aan de regeling in het nieuwe wetboek ten 
grondslag liggen. Vervolgens wordt stilgestaan bij de implicaties daarvan voor de regeling van de 
rechtsmiddelen. Ten slotte wordt uiteengezet hoe de gekozen uitgangspunten zijn uitgewerkt en 
wordt het bijbehorend begrippenapparaat toegelicht. 
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Ontwikkeling van de raadkamerprocedure14 
Artikel 21 bepaalt kort gezegd dat de behandeling door de raadkamer geschiedt als niet is 
voorgeschreven dat de beslissing door de rechter “op de terechtzitting” wordt genomen. Dit 
onderscheid tussen behandeling door de raadkamer en behandeling op de terechtzitting is terug te 
voeren op de Code d’ Instruction Criminelle en zijn opvolger, het Wetboek van Strafvordering van 
1838. Deze wetboeken kenden een scherpe scheiding tussen voor- en eindonderzoek. Het 
eindonderzoek vond plaats op de openbare terechtzitting. Het vooronderzoek daarentegen was 
geheim, ook ten opzichte van de verdachte die daarvan het voorwerp was. Dat geheime, 
inquisitoire vooronderzoek was een gerechtelijk vooronderzoek, het werd verricht door de rechter-
commissaris onder direct toezicht van de rechtbank. Die rechtbank was daarbij belast met het 
nemen van belangrijke beslissingen (zoals het verlenen van ‘rechtsingang’). De moeilijkheid 
daarbij was dat het geheime karakter van deze rechterlijke beslissingen zich slecht verdroeg met 
de voorganger van het tegenwoordige artikel 121 Grondwet, dat voorschreef dat de 
terechtzittingen openbaar zijn (behoudens uitzonderingen bij de wet bepaald) en dat de uitspraak 
“met open deuren” geschiedt. Om die spanning op te heffen, sprak het Wetboek van 
Strafvordering niet van “terechtzitting”, maar van de “rechter in raadkamer”, en niet van 
“uitspraak”, maar van “beschikking”.15 
Deze terminologie gaf de toenmalige praktijk goed weer. De besluitvorming vond in de 
beslotenheid van de raadkamer plaats, in hetzelfde vertrek waarin de rechtbank zich terugtrok als 
na afloop van de openbare terechtzitting over de schuld of onschuld van de verdachte moest 
worden beraadslaagd en beslist. Van een procedure was daarbij nauwelijks sprake. De verdachte 
werd niet gehoord. De rechtbank beschikte buiten hem om op basis van de processtukken. 
 
Bij de totstandkoming van het huidige wetboek in 1926 werd in zoverre met het geheime karakter 
van de raadkamerprocedure gebroken dat die procedure een meer tegensprekelijk karakter kreeg. 
De verdachte werd daarin een procespartij met rechten. Hij mocht de stukken inzien en had het 
recht om te worden gehoord en zich daarbij te laten bijstaan door een raadsman. Mede daardoor 
kwam de raadkamer meer op afstand van de rechter-commissaris te staan. Zo konden de 
verdachte en de officier van justitie van beslissingen van de rechter-commissaris in beroep gaan 
bij de raadkamer. Een gevolg van deze veranderingen was dat de raadkamer niet langer een 
geschikt vertrek was om de zaak te behandelen. De behandeling verplaatste zich naar de 
zittingszaal, dus naar hetzelfde vertrek waarin de openbare terechtzitting werd gehouden. Wat 
daarbij behouden bleef, was het gebrek aan externe openbaarheid. De behandeling door de 
raadkamer was niet voor het publiek toegankelijk en de beslissing van de raadkamer werd niet in 
het openbaar uitgesproken. In 1926 sprak dit nog zo vanzelf dat de wetgever het niet nodig vond 
dit expliciet te bepalen. De beslotenheid van de procedure volgde uit het systeem van de wet. 
 
Een andere verandering die in 1926 in gang werd gezet, is dat de koppeling van de 
raadkamerprocedure aan het vooronderzoek werd losgelaten. In steeds meer gevallen werd de 
raadkamer buiten het verband van een vooronderzoek tot beslissen geroepen, zoals bij het beklag 
tegen inbeslagneming en bij de schadevergoeding wegens onterecht ondergane voorlopige 
hechtenis. Raadkamerprocedures werden zo tot nevenprocedures gedurende het gehele 
strafproces. Tegelijk ontstonden nevenprocedures die geen raadkamerprocedures waren omdat de 
wetgever behandeling en beslissing op de terechtzitting voorschreef. Het meest pregnante 
voorbeeld daarvan is de ontnemingsprocedure (het huidige artikel 511d), naast bijvoorbeeld de 
procedures met betrekking tot de voorwaardelijke invrijheidstelling (artikel 15 Sr). Het resultaat is 
een bont geheel aan bijzondere procedures, waarin de zaak nu eens door de raadkamer, dan weer 
op de terechtzitting wordt behandeld, zonder dat duidelijk is waarin het verschil zit. 
  

                                                
14 Zie voor een meer gedetailleerde beschrijving van de ontwikkeling die de raadkamerprocedure heeft 
doorgemaakt J.G. Postma, Behandeling door de raadkamer. Haar functie in het Nederlands strafproces (diss. 
Groningen), 1999. 
15 Vgl. A.J. Blok & L.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces, Deel I, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1925, p. 
98 e.v. 
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Die onduidelijkheid is vergroot doordat in 1994 de beslotenheid van de raadkamerprocedure onder 
invloed van de Straatsburgse jurisprudentie inzake artikel 6 EVRM werd doorbroken. Sommige 
raadkamerprocedures werden openbaar. Dat vereiste een aanpassing van de algemene regeling 
van de raadkamerprocedure (de huidige artikelen 21-25). Het huidige artikel 22, eerste lid, 
bepaalt met zoveel woorden dat de behandeling door de raadkamer niet in het openbaar 
plaatsvindt, maar maakt daarbij tegelijk een uitzondering voor de gevallen waarin de wet anders 
bepaalt. Vanzelfsprekend is de beslotenheid van de raadkamer dus niet meer. Dat geldt ook voor 
de beslissingen. Die moeten, als de behandeling in het openbaar dient te geschieden, in het 
openbaar worden uitgesproken (het huidige artikel 25, eerste lid). Dat maakt deze beslissingen 
evenwel niet tot uitspraken, omdat zij niet, zoals artikel 138 eist, ‘op de terechtzitting’ worden 
gegeven. Het blijven beschikkingen. Dat heeft iets onbegrijpelijks. Anders gezegd: het onderscheid 
tussen ‘beschikkingen’ en ‘uitspraken’ dat in artikel 138 wordt gemaakt, is achterhaald door de 
rechtsontwikkeling. 
 
Uitgangspunten voor de nieuwe regeling  
In de bestaande situatie oordeelt de raadkamer over kwesties in het voorbereidend onderzoek, 
bijvoorbeeld over beroep tegen beslissingen van de rechter-commissaris of over een vordering tot 
(verlenging van) de gevangenhouding. Over de vervolgingsbeslissing kan de rechter in raadkamer 
zich (in tegenstelling tot de situatie voor 1926) alleen uitspreken als de belanghebbende klaagt 
over het nalaten van (verdere) vervolging (artikel 12), als de verdachte verzoekt om het 
beëindigen van de vervolging (artikel 36) of een bezwaarschrift indient tegen de dagvaarding 
(artikel 262). Buiten het voorbereidend onderzoek is de raadkamer, zoals gezegd, belast met de 
beoordeling van uit de strafzaak voortvloeiende, aanverwante kwesties, zoals beklag tegen 
inbeslagneming, schadevergoeding, wraking en executiegeschillen. In iets meer dan de helft van al 
deze raadkamerprocedures is nu sprake van een openbare behandeling, en in iets minder dan de 
helft van een besloten behandeling. 
 
Naast de grote verscheidenheid aan raadkamerprocedures staan als gezegd bijzondere procedures 
waarvan de wet voorschrijft dat behandeling en uitspraak op de terechtzitting dienen te 
geschieden. Het gevolg daarvan is dat de algemene regeling van de huidige artikelen 21 tot en 
met 25 niet op deze procedures van toepassing is. De wet verklaart op deze procedures (een deel 
van) de bepalingen die gelden voor de berechting van overeenkomstige toepassing. 
 
Het is niet eenvoudig om aan te geven waarin deze terechtzittingsprocedures verschillen van de 
raadkamerprocedures. Een wezenlijk verschil in karakter valt niet aan te wijzen. Alle procedures 
zijn in beginsel tegensprekelijk van aard en het gebrek aan externe openbaarheid is niet langer 
kenmerkend voor de raadkamerprocedure. Ook feitelijk is er weinig verschil: alle procedures 
vinden plaats in de zittingszaal. 
 
De conclusie die hieruit kan worden getrokken, is dat er geen goede grond bestaat om het 
bestaande verschil tussen procedures die wel en die niet ter terechtzitting plaatsvinden, te 
handhaven. Als uitgangspunt voor het nieuwe wetboek geldt daarom, ten eerste , dat in alle 
gevallen behandeling van de zaak op een terechtzitting wordt voorgeschreven. Ook de 
raadkamerprocedures worden daardoor dus zittingsprocedures. Die keuze betekent niet dat steeds 
sprake moet zijn van een terechtzitting die openbaar is. Een zittingsprocedure kan ook niet 
openbaar zijn. Wel is er, mede gelet op artikel 121 Grondwet, aanleiding om de voor 
raadkamerprocedures in artikel 22, eerste lid, opgenomen hoofdregel te veranderen en niet de 
beslotenheid, maar de openbaarheid voorop te stellen. Het voorgestelde artikel 1.2.3.5 luidt: “Het 
onderzoek op de zitting is openbaar, tenzij de wet anders bepaalt”. 
 
De keuze om van alle bijzondere procedures zittingsprocedures te maken, sluit aan bij een 
ontwikkeling die eerder in het burgerlijk procesrecht heeft plaatsgevonden. Het burgerlijk 
procesrecht heeft ook raadkamerprocedures gekend. Die procedures hadden betrekking op wat 
wel ‘de oneigenlijke rechtspraak’ werd genoemd, waarbij werd geoordeeld over zaken die met een 
verzoekschrift werden ingeleid. In 1970 echter werd de “behandeling in raadkamer” 



30 
 

getransformeerd in een “behandeling ter terechtzitting met gesloten deuren”. Uit artikel 27 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering volgt dat verzoeken op een openbare terechtzitting 
worden behandeld (met daarbij de mogelijkheid om de deuren te sluiten). Recent is de term 
‘terechtzitting’ vervangen door de term ‘zitting’.16 Ook in het bestuursprocesrecht geldt dat alle 
zaken door de rechter op een “zitting” worden behandeld. 
 
Dat alle procedures in het nieuwe wetboek zittingsprocedures zijn geworden, wil niet zeggen dat er 
geen onderscheid in procedures kan worden gemaakt. Het praktische verschil in het geldende 
recht tussen terechtzittingsprocedures en raadkamerprocedures is zoals aangegeven dat daarop 
verschillende procedureregels van toepassing zijn. Voor een dergelijk verschil kan een goede reden 
bestaan die gelegen is in de aard van de zaken waarover de rechter heeft te beslissen. Hoe meer 
onderzoek voor het nemen van een beslissing nodig is en hoe groter de belangen zijn die voor de 
betrokkenen op het spel staan, hoe uitvoeriger de procesregels moeten zijn en hoe groter de 
waarborgen waarmee de procedure is omkleed. De berechting van een verdachte vergt nu 
eenmaal een uitvoeriger regeling dan bijvoorbeeld de behandeling van het beklag over 
inbeslaggenomen voorwerpen. De vraag waarop het aankomt, is zogezien of kan worden volstaan 
met een betrekkelijk eenvoudige regeling (zoals die is neergelegd in de artikelen 21 tot en met25) 
dan wel of voor een zware procedure moet worden gekozen, waarop de regels van de berechting 
van overeenkomstige toepassing zijn. Die keuze ligt in het nieuwe wetboek voor.  
 
Het tweede uitgangspunt in het nieuwe wetboek is dan ook dat het onderscheid tussen zware en 
lichte procedures wordt behouden. Ook wordt vastgehouden aan het principe dat de wet bepaalt of 
een bepaalde procedure onder het lichte dan wel onder een zwaarder regime valt. Een vraag van 
wetssystematische aard is daarbij hoe de gemaakte keuze in de wet tot uitdrukking moet worden 
gebracht. De aanduiding in het huidige artikel 21 dat behandeling door de raadkamer geschiedt in 
alle gevallen waarin niet is voorgeschreven dat door het rechterlijk college op de terechtzitting 
wordt beslist is niet langer bruikbaar als onderscheidend criterium nu voor alle procedures geldt 
dat de behandeling op de terechtzitting plaatsvindt. Het nieuwe criterium waarvoor is gekozen, is 
of beslissing bij vonnis of arrest is voorgeschreven. Als dat niet het geval is geldt het eenvoudige 
regime dat in het nieuwe wetboek in titel 2.3 van Boek 1 is neergelegd. Voor alle duidelijkheid 
wordt daarbij opgemerkt dat titel 2.3 – evenals nu de artikelen 21 tot en met 25 – een 
basisregeling geeft. Bij de regeling van de verscheidene raadkamerprocedures elders in het 
wetboek kunnen aanvullende of afwijkende bepalingen worden opgenomen. Voorbeelden van zulke 
afwijkende regels in het huidige recht zijn voorschriften voor het horen, oproepen of in kennis 
stellen van een andere belanghebbende dan de indiener van het verzoek of klaagschrift (het 
huidige artikel 12 e; 515, tweede lid; 552a, vijfde lid) of de betekening van de beslissing (het 
huidige artikel 509a, derde lid; 552d, eerste lid). 
 
Deze systematiek maakt dat het bestaande onderscheid tussen zittingsprocedures en 
raadkamerprocedures plaats maakt voor een onderscheid tussen vonnisprocedures en niet-
vonnisprocedures. Over de vraag welke procedures vonnisprocedures moeten zijn en welke niet, is 
daarmee nog niets gezegd. Op die vraag – die in het bijzonder speelt bij de procedures met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging die nu nog in het Wetboek van Strafrecht zijn geregeld - hoeft 
hier niet te worden vooruit gelopen. Zij komt aan de orde bij de uiteindelijke vormgeving van Boek 
8, waarin de bedoelde procedures regeling zullen vinden. Duidelijk is echter al wel dat de 
berechting en de procedure tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel 
vonnisprocedures dienen te zijn. Dat sluit aan bij het bestaande recht. De ontnemingsprocedure is 
in zekere zin een voortzetting van de berechting. Daarvoor gelden grotendeels dezelfde 
procesregels. Ook naar huidig recht wijst de rechter in de ontnemingsprocedure vonnissen en 
arresten. 
 

                                                
16 Wet 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet 
bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht, Stb. 2016, 288; 
Kamerstukken II 2014/15, 34 059 , nr. 3, p. 57. 
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De verhouding tot de regeling van de rechtsmiddelen 
De nieuwe systematiek vraagt om een daarop afgestemd begrippenapparaat. Het bestaande 
onderscheid tussen uitspraken en beschikkingen, geënt als het was op de geheime 
raadkamerprocedure, is, zoals gezegd, achterhaald. Het is niet langer nodig om van beschikkingen 
te spreken. De term uitspraak blijft in het nieuwe wetboek behouden, maar herkrijgt daarbij haar 
oorspronkelijke betekenis van rechterlijke beslissing die in het openbaar wordt uitgesproken. Van 
een koppeling aan een bepaald type procedure is daarbij geen sprake meer. Ook in niet-
vonnisprocedures kan sprake zijn van beslissingen die in het openbaar worden uitgesproken en die 
dus uitspraken zijn. 
 
De term ‘uitspraak’ krijgt aldus een ruimer bereik. Sommige beslissingen die naar geldend recht 
‘beschikkingen’ moeten worden genoemd, mogen onder de gelding van het nieuwe wetboek 
uitspraken heten. Die uitspraken zijn naar hun aard einduitspraken, dat wil zeggen dat het 
beslissingen zijn waarmee de desbetreffende procedure eindigt. Dat heeft consequenties voor de 
opsomming van de ‘einduitspraken’ die nu in artikel 138 wordt gegeven. Die opsomming klopt niet 
meer. Artikel 138 kan daarom niet in zijn huidige vorm behouden blijven. 
 
Een vraag die de noodzakelijke vernieuwing van het begrippenapparaat oproept, is wat daarvan de 
consequenties zijn voor de regeling van de rechtsmiddelen. Kan die regeling zonder het 
onderscheid tussen uitspraken en beschikkingen gestalte krijgen? Is voor die regeling een 
opsomming van de einduitspraken noodzakelijk? 
 
In de bestaande regeling van de rechtsmiddelen speelt het begrip beschikking een rol. Het huidige 
artikel 445 bepaalt dat tegen beschikkingen geen rechtsmiddel openstaat “dan in de gevallen bij 
dit wetboek bepaald”. Voorts bevatten de artikelen 446, 447 en 448 een aparte regeling voor 
beroep tegen beschikkingen. Artikel 445 staat in verband met de wijze waarop de bevoegdheid 
van de Hoge Raad om van cassatieberoepen kennis te nemen in de Wet op de rechterlijke 
organisatie is geregeld. Zoals in de memorie van toelichting op het in voorbereiding zijnde 
wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 5 van het nieuwe wetboek, waarin de rechtsmiddelen 
regeling vinden, nog nader zal worden uiteengezet, geldt tegenwoordig ook voor de uitspraken dat 
daartegen alleen hoger beroep of cassatie kan worden ingesteld als het Wetboek van 
Strafvordering dat bepaalt. Artikel 445 bevat dan ook in feite geen afwijkend regime meer. In elk 
geval geldt dat aan het artikel geen behoefte meer bestaat als hetgeen daarin met betrekking tot 
beschikkingen wordt bepaald, als algemeen uitgangspunt aan de regeling van de rechtsmiddelen 
ten grondslag wordt gelegd. Wat de bijzondere procedurebepalingen van de artikelen 446, 447 en 
448 betreft, geldt dat die bepalingen goeddeels een dode letter zijn geworden. In elk geval geldt 
dat, voor zover er behoefte is aan specifieke procesregels voor niet-vonnisprocedures, het begrip 
beschikking niet nodig is om daarin te voorzien. 
 
De opsomming van einduitspraken in artikel 138 heeft op de keper beschouwd maar een zeer 
beperkte functie. Het huidige artikel 406, eerste lid, bepaalt dat het hoger beroep tegen vonnissen 
die geen einduitspraken zijn, slechts gelijktijdig met dat tegen de einduitspraak is toegelaten. Het 
huidige artikel 428 bevat met betrekking tot het cassatieberoep een vergelijkbare bepaling. De 
vraag is of voor de toepassing van deze bepalingen een opsomming van de einduitspraken 
onontbeerlijk is. Het antwoord op die vraag luidt ontkennend. 
 
In de eerste plaats is de opsomming die artikel 138 geeft, niet volledig. De niet-
ontvankelijkverklaring van een ingesteld hoger beroep wordt bijvoorbeeld niet genoemd. Toch 
wordt door niemand betwijfeld dat hier sprake is van een einduitspraak in de zin van artikel 428. 
Ook in ander opzicht is artikel 138 niet compleet. De enige (eind)uitspraken die het Wetboek van 
Strafvordering in 1926 kende, zijn de beslissingen die in het kader van de berechting van de 
verdachten worden genomen. De opsomming in artikel 138 is daarop afgestemd. Na 1926 zijn er 
echter nieuwe terechtzittingsprocedures bijgekomen, waaronder de procedure tot ontneming van 
wederrechtelijk verkregen voordeel. Ook die ontnemingsprocedure mondt uit in een einduitspraak, 
maar in artikel 138 wordt zij niet genoemd. Desondanks geldt dat het beroep tegen een 
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tussenvonnis of tussenarrest in een ontnemingsprocedure gelijktijdig met dat tegen de 
einduitspraak moet worden ingesteld. De verklaring is dat een limitatieve opsomming niet nodig is 
om te begrijpen welke uitspraken einduitspraken zijn. 
 
In de tweede plaats is de formulering van artikel 406, eerste lid, niet helemaal zuiver. Volgens het 
artikel wordt het hoger beroep “tegen de einduitspraak” ingesteld. Elders spreekt de wet van het 
“tegen het vonnis” of “tegen het arrest” in te stellen beroep. Dat is beter, omdat een vonnis of 
arrest vaak meer uitspraken bevat dan de einduitspraak alleen. Men denke bijvoorbeeld aan de 
beslissing op de vordering van de benadeelde partij, aan de beslissing over de inbeslaggenomen 
voorwerpen en aan de beslissingen met de betrekking tot de voorlopige hechtenis. Als tegen het 
vonnis of arrest beroep wordt ingesteld, zijn deze ‘nevenuitspraken’ daarbij inbegrepen. Dat zou 
niet het geval zijn als het beroep (alleen) tegen de einduitspraak wordt gedaan. In het verlengde 
daarvan ligt dat men het in de artikelen 406 en 428 neergelegde concentratiebeginsel beter 
gestalte kan geven door aan te knopen bij het begrip “eindvonnis” als tegenhanger van het reeds 
ingeburgerde begrip “tussenvonnis”. Om die reden worden die begrippen in het nieuwe wetboek 
gedefinieerd. De herformulering van het concentratiebeginsel met behulp van de begrippen 
“tussenvonnis” en “eindvonnis” krijgt gestalte bij de in boek 5 op te nemen regeling van de 
rechtsmiddelen. 
 
De concrete uitwerking en de daarbij gehanteerde terminologie 
De hiervoor gemaakte keuzen vinden hun concrete uitwerking in de titels 1.2 en 2.1 van Boek 1. 
Die uitwerking wordt hier besproken. In het voorgaande kwam reeds ter sprake dat de veranderde 
systematiek een verandering van terminologie met zich brengt. Ter aanvulling hierop nog het 
volgende. 
 
Zoals hiervoor is uiteengezet, is gekozen voor een onderscheid tussen vonnisprocedures en niet-
vonnisprocedures. Een lastig punt daarbij is dat een gemeenschappelijke noemer voor al de 
verschillende procedures die geen vonnisprocedure zijn, moeilijk is te vinden. Daarom is ervoor 
gekozen om die procedures, in weerwil van het feit dat het om zittingsprocedures gaat, te blijven 
aanduiden met de ingeburgerde term raadkamerprocedure. De term ‘raadkamer’ blijft daarbij 
gehandhaafd als aanduiding van het rechterlijk college dat de zaak behandelt. 
 
Een ander terminologisch punt is dat de term ‘(het onderzoek op de) terechtzitting’, dat van 
oudsher was gereserveerd voor de berechting van de verdachte, haar onderscheidend vermogen 
verliest doordat in alle andere procedures ook een onderzoek ter terechtzitting plaatsvindt. 
Daarom is ervoor gekozen om die term uitsluitend te blijven gebruiken (en deze ook in een 
definitiebepaling op te nemen, zie artikel 1.1.2.3) als het om de berechting gaat, en met 
betrekking tot de andere zittingsprocedures de term ‘(onderzoek op de) zitting’ te hanteren. Dit 
gebruik van de term zitting sluit aan bij het bestuursprocesrecht en bij actuele ontwikkelingen in 
het civiele procesrecht, waarin ook de aanduiding zitting wordt gebruikt. Het begrip zitting is 
daarmee in het nieuwe wetboek een genusbegrip waarbinnen het begrip terechtzitting als species 
wordt onderscheiden. 
 
Opmerking verdient dat van (terecht)zittingen alleen sprake is als de enkelvoudige of meervoudige 
kamer van het gerecht (de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad) de zaak behandelt. De 
rechter-commissaris is geen kamer van de rechtbank. De bijeenkomsten die hij belegt, zijn dan 
ook geen zittingen in de zin van het wetboek. Dat de wet niet voorschrijft dat zijn beslissingen bij 
vonnis worden genomen, betekent dan ook niet dat de regels betreffende de raadkamerprocedure 
van toepassing zijn. 
 
Bij het gemaakte onderscheid tussen vonnisprocedures en andere zittingsprocedures spelen de 
eerste twee leden van het voorgestelde artikel 1.2.1.3 een sleutelrol. Van een vonnisprocedure is 
sprake in de gevallen waarin de wet bepaalt dat de rechtbank bij vonnis en het gerechtshof bij 
arrest beslist (artikel 1.2.1.3, eerste lid). Dat is in ieder geval zo voor wat betreft de beslissingen 
die worden genomen bij de behandeling van de strafzaak (de berechting) en bij de behandeling 
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van de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (artikel 1.2.1.3, tweede 
lid). Artikel 1.2.1.4 sluit daarbij aan. Het geeft aan wat geldt als de wet niet bepaalt dat bij vonnis 
of arrest moet worden beslist. Dan wordt de zaak behandeld door de raadkamer. Dat betekent dat 
de algemene basisregeling voor raadkamerprocedures in titel 2.3 van toepassing is.  
 
De berechting is gedefinieerd als de behandeling van de strafzaak door de rechter in eerste aanleg 
of in hoger beroep (artikel 1.1.2.3, eerste lid). Dit betreft de behandeling van de strafzaak ten 
gronde, dus de vaststelling van schuld en de bepaling van de straf of maatregel. Het onderzoek op 
de zitting dat plaatsheeft in het kader van de berechting wordt aangeduid als het onderzoek op de 
terechtzitting (artikel 1.1.2.3, tweede lid). Door voor de berechting de begrippen strafzaak en 
terechtzitting te reserveren en de begrippen zaak en zittingen te gebruiken in andere situaties, 
maken de bewoordingen van de wet steeds duidelijk of het gaat om de berechting of om een 
andere procedure. Aldus behandelt de raadkamer een zaak op een zitting. Hetzelfde geldt voor de 
rechter in een ontnemingsprocedure. Alleen bij de berechting is sprake van de behandeling van de 
strafzaak op de terechtzitting.  
 
Het bestaande onderscheid tussen uitspraken en beschikkingen vervalt. Daarvoor komt geen ander 
onderscheid in de plaats. Alle beslissingen die een rechter neemt vallen onder het algemene begrip 
rechterlijke beslissing. Artikel 1.1.2.4, eerste lid, stelt buiten twijfel dat daaronder ook de 
beslissingen van de rechter-commissaris vallen. Het voorgaande neemt niet weg dat de term 
‘uitspraak’ in het nieuwe wetboek behouden blijft. Een rechterlijke beslissing wordt als uitspraak 
aangeduid indien de wet voorschrijft dat zij op de zitting wordt uitgesproken (artikel 1.1.2.4, 
tweede lid). Het gaat hier echter niet om een onderscheid in rechterlijke beslissingen waaraan 
rechtsgevolgen zijn verbonden. Dat bepaalde beslissingen ‘uitspraken’ kunnen worden genoemd, is 
eenvoudig het gevolg van het feit dat de wet voorschrijft dat die beslissing op de openbare zitting 
wordt uitgesproken. 
 
Rechterlijke beslissingen moeten zoals gezegd in de gevallen bij de wet bepaald bij ‘vonnis’ of 
‘arrest’ genomen worden. De behandeling van de zaak wordt afgesloten met een eindvonnis of 
eindarrest, terwijl met een tussenvonnis of –arrest een vonnis wordt aangeduid dat in de loop van 
het onderzoek op de zitting wordt gewezen (artikel 1.1.2.5). Voor de berechting geldt dat het 
eindvonnis of eindarrest moet worden uitgesproken op de openbare terechtzitting (artikel 1.2.1.2, 
derde lid). Voor andere vonnisprocedures (waaronder de ontnemingsprocedure) geldt hetzelfde als 
– zoals de bedoeling is – dit artikellid daarop van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. 
Van het uitspreken van tussenvonnissen en tussenarresten rept artikel 1.2.1.2, derde lid, niet, 
omdat denkbaar is dat een tussenvonnis wordt gewezen tijdens een behandeling van de zaak met 
gesloten deuren. Dat tussenvonnis wordt dus niet op een openbare zitting uitgesproken. Voor de 
raadkamer geldt dat sprake is van een uitspraak indien de beslissing volgt op een behandeling van 
de zaak op een openbare zitting (zie artikel 1.2.3.12). In andere gevallen is de beslissing van de 
raadkamer geen uitspraak. Beslissingen van de rechter-commissaris kunnen geen uitspraken zijn 
omdat de rechter-commissaris zoals gezegd geen zaken op een zitting behandelt. 
 
Voor vonnisprocedures geldt per definitie dat de beslissingen van de rechter bij vonnis of arrest 
moeten worden genomen. Eveneens per definitie geldt dat in de raadkamerprocedure geen vonnis 
of arrest wordt gewezen. Voor het optreden van de rechter-commissaris is (terecht) nergens 
voorgeschreven dat hij een beslissing bij vonnis neemt. Dat zou in strijd zijn met de systematiek 
van de wet, die meebrengt dat van het wijzen van een vonnis alleen sprake kan zijn bij een 
behandeling van de zaak op een zitting. Wanneer de rechter-commissaris bijvoorbeeld op een 
bezwaarschrift beslist (artikel 1.2.4.8), levert dit dus geen vonnis op. 
 
Als de wet voorschrijft dat de rechter bij vonnis of arrest beslist, geldt dit niet alleen voor de 
eindbeslissing (het eindvonnis of eindarrest), maar ook voor eventuele tussenbeslissingen (het 
tussenvonnis of tussenarrest). Er is daarbij in zoverre verschil dat eindvonnissen en eindarresten 
schriftelijk moeten zijn, tenzij de wet anders bepaalt (artikel 1.2.1.3, derde lid). Bij deze 
uitzondering moet gedacht worden aan de mondelinge vonnissen van kantonrechters en 



34 
 

politierechters. Dergelijke vonnissen moeten worden aangetekend in het proces-verbaal van de 
zitting waarop zij zijn uitgesproken. Tussenvonnissen en tussenarresten worden in de regel 
mondeling gewezen en eveneens aangetekend in het proces-verbaal van de desbetreffende zitting. 
Mogelijk is echter ook dat schriftelijk tussenvonnis wordt gewezen. Artikel 1.2.1.3, derde lid, laat 
voor deze optie ruimte. Dat een dergelijk ‘afzonderlijk geminuteerd’ vonnis is uitgesproken, moet 
overigens wel blijken uit het proces-verbaal van de zitting. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat de begrippen eindvonnis en tussenvonnis (evenals de begrippen 
eindarrest en tussenarrest) in de wettelijke regeling een functie vervullen. Daarom zijn deze 
begrippen in titel 1.2 van Boek 1 gedefinieerd. Zoals hiervoor al is uiteengezet, kan de opsomming 
van einduitspraken in het bestaande artikel 138 worden gemist. Met behulp van de begrippen 
tussenvonnis of –arrest en eindvonnis of –arrest, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.2.5, kan 
hetzelfde worden bereikt. Ook aan het begrip ‘beschikking’ bestaat geen behoefte. Voor de 
regeling van rechtsmiddelen die zal worden opgenomen in Boek 5, wordt als uitgangspunt gekozen 
dat voor alle rechterlijke beslissingen geldt dat daartegen geen hoger beroep of cassatie open 
staat als het wetboek dat niet bepaalt. 
 
4.3 Vervolging en rechtsbescherming  

De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek en beslist over de vervolging. Het 
opsporingsonderzoek is het fundament voor de vervolgingsbeslissing. Voor het opleggen van een 
strafbeschikking is noodzakelijk dat is vastgesteld dat het strafbare feit bewijsbaar en strafbaar is. 
Indien de officier van justitie tot dagvaarding besluit, legt hij daarmee de naar zijn oordeel 
voltooide onderzoeksresultaten voor aan de rechter, die daarover bij eindvonnis of –arrest een 
beslissing zal nemen. Uitzondering hierop is de zogenaamde pro-formazitting, waarin het 
opsporingsonderzoek nog niet is afgerond, maar feitelijk al wel tot het instellen van vervolging is 
besloten. 
 
Het wetboek bevatte in 1926 geen definitie van vervolging. Voorgesteld wordt in het wetboek dat 
nu evenmin te doen, maar wel in hoofdstuk 3 van Boek 1 een aantal bepalingen omtrent de 
beslissing tot vervolging en de verantwoordelijkheid van de officier van justitie daarvoor bij elkaar 
te zetten. Het begrip vervolging heeft na de inwerkingtreding van het wetboek in 1926 weliswaar 
verandering ondergaan, maar omdat het begrip zelf niet in de wet was omschreven heeft deze 
ontwikkeling geen zichtbaar gevolg in de wettelijke regeling gehad. 
 
Blok en Besier geven in hun commentaar aan dat als uitgangspunt kan worden aangenomen – in 
lijn met het voorontwerp – dat de met vervolging belaste ambtenaar tot taak heeft ‘het uitlokken 
van onderzoek en beslissing van den rechter, zoowel gedurende het tijdperk van het 
voorbereidende onderzoek als gedurende de phase van het eindonderzoek’.17 Het uitlokken van 
het oordeel van de rechter in het eindonderzoek is nog steeds het belangrijkste doel van 
dagvaarding. Het uitlokken van een rechterlijk oordeel in het voorbereidend onderzoek, waar Blok 
en Besier naar verwijzen, moet worden gezien tegen de achtergrond van de betekenis die het 
gerechtelijk vooronderzoek destijds nog had. De vordering tot het instellen van een gerechtelijk 
vooronderzoek werd gezien als een begin van de vervolging, omdat vanaf dat punt de rechter-
commissaris in de zaak was betrokken. Vanaf dat punt kon ook de verdachte meer 
rechtsbescherming worden geboden, mede gelet op de invloed van de rechter-commissaris op de 
loop van het gerechtelijk vooronderzoek en de daaropvolgende vervolgingsbeslissing. Door de 
geleidelijke terugdringing en het uiteindelijk zelfs geheel vervallen van het gerechtelijk 
vooronderzoek is dit niet meer reëel. 
In de jurisprudentie is met het afnemen van de betekenis van het gerechtelijk vooronderzoek al 
eerder naar andere beginpunten van de vervolging gezocht. Als zodanig zijn ook wel aangemerkt 
het indienen van een vordering voorlopige hechtenis of de vordering strafrechtelijk financieel 
onderzoek en de vordering tot machtiging van een ingrijpend dwangmiddel als doorzoeking van 

                                                
17 A.J. Blok & L.Ch. Besier, Het Nederlansche strafproces, Deel I, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1925, p. 67. 



35 
 

een woning dan wel een bevel tot inverzekeringstelling. Het resultaat daarvan was dat de fasen 
van opsporing en vervolging door elkaar liepen. 
 
De ontwikkeling van het begrip vervolging moet mede worden gezien tegen de achtergrond van de 
ontwikkeling van het opsporingsonderzoek. Het aanvankelijk sterk inquisitoire karakter van het 
opsporingsonderzoek is onder andere met het opnemen en uitbreiden van de zogenaamde mini-
instructie (het verzoek om het verrichten van onderzoekshandelingen aan de rechter-commissaris) 
in de loop van de tijd verminderd. Met de nadere normering van de toepassing van bevoegdheden 
in het opsporingsonderzoek door het opnemen van algemene bepalingen die van toepassing zijn 
bij de uitoefening van die bevoegdheden en de specifieke normering van die bevoegdheden heeft 
het opsporingsonderzoek een duidelijk kader gekregen. 
 
Dit leidt ertoe dat voor de toekenning van rechtsbescherming nu een ander duidelijker beginpunt 
beschikbaar is gekomen, namelijk de aanvang van het politieverhoor van de verdachte. Zodra is 
besloten om over te gaan tot verhoor van de verdachte (veelal op het politiebureau) wordt hij over 
zijn rechten geïnformeerd, waarvan de meeste essentiële zijn het recht op rechtsbijstand, opgave 
van het strafbaar feit waarvan hij wordt verdacht en, indien nodig, een tolk. Dit betekent dat aan 
het begin van het opsporingsonderzoek de verdachte al, voorzien van rechtsbijstand, zijn 
procespositie kan bepalen. Dit tijdstip markeert ook het begin van de redelijke termijn binnen 
welke de procedure tegen de verdachte moet worden afgerond. 
 
Vervolgingsbeslissing op basis van resultaten van het opsporingsonderzoek  
Nu het tijdstip waarop de verdachte een aanzienlijk aantal rechten krijgt toebedeeld is vervroegd 
tot de aanvang van zijn eerste verhoor, is er voor het onderscheiden van vervolging als een fase in 
het voorbereidende onderzoek geen dringende reden meer aanwezig. Niet inzichtelijk is dat de 
toepassing van een ingrijpende bevoegdheid ten aanzien van de verdachte, zoals het vorderen van 
de voorlopige hechtenis of het instellen van een strafrechtelijk financieel onderzoek, er per 
definitie toe zou moeten leiden dat vervolging is of wordt ingesteld. Het koppelen van de 
vervolgingsbeslissing aan een beslissing over voorlopige hechtenis is oneigenlijk, omdat toewijzing 
van de vordering tot voorlopige hechtenis weliswaar iets zegt over het gewicht van de aanwezige 
verdenking, maar niet over de verdere voortzetting van de zaak. Het bevel tot bewaring of 
gevangenhouding is zeker een belangrijke indicator voor verdere vervolging, maar is daarvoor niet 
bepalend.18 Verder valt te wijzen op de wijziging van de positie van de verdachte bij gelegenheid 
van het eerste politieverhoor, zoals deze gestalte krijgt door de implementatie van twee EU-
richtlijnen, namelijk de richtlijn over het verstrekking van informatie over de rechten van de 
verdachte (Stb. 2014, 433) en de richtlijn over de toegang tot een raadsman (Stb. 2016, 475 en 
Stb. 2016, 476). Bij het politieverhoor wordt de verdachte geïnformeerd over zijn rechten; hij 
heeft de mogelijkheid van rechtsbijstand voor en tijdens het verhoor en hij wordt op de hoogte 
gesteld van het feit waarvan hij wordt verdacht. 
Aan het eind van het opsporingsonderzoek blijft de officier van justitie onverminderd bevoegd om 
ook in zaken waarin voorlopige hechtenis is bevolen of andere ingrijpende bevoegdheden zijn 
toegepast, een sepotbeslissing te nemen. De rechtspositie van de verdachte dient te worden 
bepaald aan de hand van de rechten die hij nodig heeft om zijn verdediging in het 
opsporingsonderzoek op behoorlijke wijze te kunnen voeren, mede gelet op de consequenties voor 
een behandeling op de terechtzitting. Vervolging kan dan – in relatie tot het opsporingsonderzoek 
– worden teruggebracht tot het nemen van een beslissing over de voortzetting en de afdoening 
van de zaak op een bepaald tijdstip na afronding van het opsporingsonderzoek. Mogelijk is dat de 
beslissing tot het uitbrengen van een definitieve dagvaarding in uitzonderingsgevallen (in zeer 
omvangrijke zaken) niet altijd voor de aanvang van de berechting kan worden genomen. Het 
onderzoek kan bovendien worden voortgezet nadat de vervolgingsbeslissing is genomen, zelfs nog 
– onder voorwaarden – tot aan de behandeling in hoger beroep.  
Het opsporingsonderzoek moet de officier van justitie in staat stellen een gefundeerde beslissing te 
nemen over de afdoening van de zaak, namelijk het op basis van het verzamelde feitenmateriaal 
                                                
18 Vgl. L. Stevens, ‘Voorlopige hechtenis en vrijheidsstraf; de rechter voor voldongen feiten’, NJB 2010, p. 1520 
e.v. 
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(belastend en ontlastend) beslissen over het al dan niet instellen van een vervolging: de toegang 
tot de rechter of de strafbeschikking dan wel het sepot. Dit materiaal vormt aangevuld met de 
zienswijze van de verdediging weer de basis voor de rechterlijke beslissing na de waardering 
daarvan tijdens het onderzoek op de terechtzitting. Vervolging is in deze optiek geen fase meer in 
het opsporingsonderzoek, maar een beslissingsmoment aan het eind daarvan met het oog op het 
voorbereiden van de behandeling van de zaak op de terechtzitting. De beslissing over het instellen 
van de vervolging luidt een nieuwe fase in die wordt beëindigd met een uitvoerbare rechterlijke 
beslissing over de gegrondheid van de vervolging. Uit de literatuur blijkt dat in ieder geval tussen 
Borgers en Mevis overeenstemming bestaat over wat onder het vervolgingsbegrip kan vallen.19 
Dat is: het voorleggen van de zaak aan de strafrechter met het oog op het geven van een oordeel 
– op grond van wat tijdens het onderzoek op de terechtzitting blijkt – over de gegrondheid van 
een tegen de verdachte uitgebrachte beschuldiging. Daaraan is toe te voegen de categorie sui 
generis van de strafbeschikking. 
 
Autonoom begrip van begin van vervolging volgens het EHRM 
Aan de rechtspraak van EHRM over de ‘criminal charge’ zal tegen deze achtergrond een eigen 
betekenis moeten worden toegekend. Het EHRM heeft in zijn jurisprudentie een materieel 
vervolgingsbegrip ontwikkeld. Het houdt volgens de uitleg van de Hoge Raad in dat van een 
criminal charge en het begin van de vervolging sprake is als het gaat om een handeling van de 
overheid waaraan de betrokkene in redelijkheid de conclusie heeft kunnen verbinden dat hij wordt 
beschuldigd van een strafbaar feit.20 Dit autonome vervolgingsbegrip blijft zijn betekenis houden 
als toetsingsmaatstaf bij de vraag of de wetgeving (of beter: de toepassing daarvan in een 
concrete zaak) spoort met de rechten die een verdachte op grond van artikel 6 EVRM in het 
voorbereidend onderzoek. Het aan het huidige wetboek ten grondslag liggen formele 
vervolgingsbegrip komt niet met dit autonome begrip overeen. Dat geldt in nog sterkere mate 
voor het voorgestelde vervolgingsbegrip. Toch sluit de gekozen systematiek juist beter aan bij 
artikel 6 EVRM. Voor de bescherming van de rechtspositie van de verdachte wordt immers 
aangeknoopt bij het eerste verhoor van de verdachte. Dat moment vormt in veel gevallen het 
begin van de criminal charge. 
 
Samenhang met Boek 3: De vervolgingsbeslissing 
In Boek 3 zal aan de orde komen wat de betekenis is van de hiervoor weergegeven invulling van 
vervolging voor de bestaande bevoegdheden met betrekking tot het instellen of staken van 
vervolging, het mededelen van deze beslissingen en de rechtsgevolgen die daaraan kunnen 
worden verbonden. Het huidige artikel 27, tweede lid, bepaalt in dit verband dat na de aanvang 
van de vervolging deze is gericht tegen de verdachte die als zodanig is aangemerkt. De 
bewoordingen van dit artikel moeten opnieuw worden bekeken in het licht van de voorbereidingen 
voor het nieuwe Boek 3. 
Overwogen moet worden of uitgangspunt kan zijn dat de verdachte na afloop van het eerste 
politieverhoor of toepassing van een vergelijkbare ingrijpende opsporingsbevoegdheid ook 
aanspraak kan maken op een afloopbericht. Voor een deel van de kleinere zaken, waarin het 
opsporingsonderzoek beperkt blijft, zal dit neerkomen op de mededeling van de 
afdoeningsbeslissing. In Boek 3 zal de nadruk komen te liggen op het karakter van de 
vervolgingsbeslissing en de mogelijkheden om daarin een wijziging aan te brengen. Het betreft 
dan de mogelijkheden voor de verdachte om zich tegen lichtvaardige vervolging of onterechte 
voortzetting van de vervolging te verzetten en de mogelijkheden voor het slachtoffer en de 
belanghebbende om te bewerkstelligen dat vervolging alsnog wordt ingesteld. Ten slotte komt aan 
de orde in welke gevallen het openbaar ministerie op een genomen sepotbeslissing kan 
terugkomen. 
Beslissingen omtrent verdere vervolging passen niet meer in deze systematiek. Wel zal de 
verhouding tot vervolging na een bevel tot buitenvervolgingstelling, bevel tot beëindiging van de 

                                                
19 Zie M.J. Borgers, ‘Het vervolgingsbegrip anno 2013’, DD 2013, p. 20 e.v. en P.A.M. Mevis, Capita strafrecht. 
Een thematische inleiding, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2013, p. 464 en 472. 
20 EHRM 8 juni 1976, NJ 1978, 223 (Engel tegen Nederland) en EHRM 21 februari 1984, NJ 1988, 937 (Özturk 
tegen Duitsland). 
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zaak, voornemen tot sepot na bevel tot vervolging in het kader van Boek 3 nader worden bezien. 
Datzelfde geldt ook voor het heropenen van de zaak na een eerder sepot wegens nieuwe 
bezwaren. Op inactiviteit van de officier van justitie bij het nemen van de vervolgingsbeslissing 
kan door de verdediging worden gereageerd met het indienen van een verzoek tot beoordeling van 
de voortgang bij de rechter-commissaris of tot beëindiging van de vervolging bij de rechter-
commissaris of raadkamer. 
 
4.4 De relatieve competentie in het vooronderzoek en de landelijke 

bevoegdheidsuitoefening door de officier van justitie 

De regeling betreffende de relatieve competentie heeft een andere opzet gekregen en is 
dientengevolge uitgebreid. Aanleiding hiervoor is de invoering van landelijke parketten (het 
Functioneel Parket en het Landelijk Parket) en de gewijzigde inhoud van het vervolgingsbegrip, 
zoals toegelicht in paragraaf 4.3. Herziening is ook noodzakelijk als gevolg van het aanbrengen 
van een duidelijker onderscheid tussen het voeren van het opsporingsonderzoek en de afsluiting 
daarvan met een beslissing over vervolging. Daardoor vormt het moment waarop de rechter voor 
het eerst bij de zaak wordt betrokken, bijvoorbeeld door het indienen van een vordering tot 
bewaring, niet langer het begin van de vervolging. Niettemin dient het uitgangspunt te worden 
behouden dat een eenmaal aangevangen vervolging – uitzonderingen daargelaten – bij dezelfde 
rechtbank moet worden voortgezet en daarom zijn nieuwe regels nodig. Dat betekent dat voor de 
rechterlijke competentie in het vooronderzoek (raadkamer en rechter-commissaris) een 
aanvullende voorziening moet worden getroffen. In de voorstellen blijft de bestaande regeling van 
de huidige artikelen 2 tot en met 6 goeddeels in tact, maar is deze op een enkel punt aangepast, 
vooral voor wat betreft de voorrangsregels bij gelijktijdige vervolging in de artikelen 2 en 6. Voorts 
worden aanvullende regels voorgesteld in hoofdstuk 3 van Boek 1 als gevolg van de voorgestelde 
landelijke bevoegdheid van de officier van justitie. 
 
De onderscheiden aspecten komen hieronder nader aan de orde, waarbij eerst wordt ingegaan op 
de doorbroken systematiek van het huidige wetboek, op de implicaties van de voorgestelde 
landelijke bevoegdheid van de officier van justitie en op enkele aspecten van de huidige relatieve 
competentieregeling. Vervolgens wordt aangeduid welke uitgangspunten gelden in voor de 
voorgestelde nieuwe regeling en welke elementen deze regeling omvat. 
 
Systematiek van het huidige wetboek 
Uitgangspunt van het systeem dat oorspronkelijk aan het bestaande wetboek ten grondslag lag, 
was dat de officier van justitie die het onderzoek in de strafzaak leidt, geaccrediteerd is bij een 
bepaalde rechtbank. Daaruit volgde dat hij deze zaak ook moet aanbrengen bij die rechtbank, ook 
waar het gaat om vorderingen bij de raadkamer en de rechter-commissaris die van die rechtbank 
deel uitmaken. De relatieve competentie van de rechtbank (het huidige artikel 2 e.v.) is dus ook 
bepalend voor de relatieve competentie van de rechter-commissaris en de raadkamer. Vandaar dat 
bijvoorbeeld niet apart was geregeld bij welke rechter-commissaris, die van de ene of van de 
andere rechtbank, een vordering bewaring of een vordering gerechtelijk vooronderzoek moest 
worden gedaan. De keuze was aan de officier van justitie, mits de rechtbank waartoe de rechter-
commissaris behoort, relatief bevoegd was. 
 
Aan de gemaakte keuze zat de officier van justitie in beginsel vast. Een vordering bewaring of een 
vordering gerechtelijk vooronderzoek gold als het begin van de vervolging. Die vervolging diende 
te worden voortgezet door middel van een dagvaarding (al dan niet na een zogenoemde 
kennisgeving verdere vervolging) of te eindigen in een kennisgeving van niet verdere vervolging. 
Door die kennisgeving eindigde de zaak en was een nieuwe vervolging in beginsel uitgesloten (het 
huidige artikel 255). Dat was alleen anders als de kennisgeving niet verdere vervolging was 
gebaseerd op de onbevoegdheid van de rechtbank. Dan kon de vervolging bij een andere 
rechtbank worden voortgezet (het huidige artikel 246, tweede lid, dat sinds 1976 nog een tweede 
uitzondering kent, welke hierna nog aan de orde komt). De regel was dus dat een eenmaal 
aangevangen vervolging bij dezelfde rechtbank moest worden voortgezet. Derhalve was ook 
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duidelijk welke raadkamer in het voorbereidend onderzoek diende te oordelen: de raadkamer van 
de rechtbank waarbij de vervolging was aangevangen. Bij die rechtbank diende ook de 
dagvaarding te worden uitgebracht. Deze hoofdregel paste bij de gedachte dat voor- en 
eindonderzoek bij elkaar hoorden als twee fasen in de behandeling van de strafzaak. 
 
Van het voortzetten van een vervolging bij een andere rechtbank moet worden onderscheiden het 
beginnen van een tweede vervolging voor hetzelfde feit bij een andere rechtbank zonder dat de 
eerste vervolging is geëindigd. Er is in dat laatste geval sprake van twee naast elkaar lopende 
vervolgingen van het feit voor verschillende rechtbanken. Voor een dergelijk geval van gelijktijdige 
vervolging bevat het huidige artikel 2, tweede lid, een voorrangsregel. De voorrangsregel houdt in 
dat in dat geval de in de opsomming in die bepaling lager geplaatste rechtbank zich onbevoegd 
moet verklaren, ook al is de vervolging daar eerder begonnen. Geeft de opgesomde rangorde geen 
uitsluitsel, dan is het moment van aanvang van de vervolging wel doorslaggevend. Van een 
gelijktijdige vervolging in de zin van dat artikel is – bezien vanuit het oorspronkelijke systeem van 
het wetboek – enkel sprake indien bij twee rechtbanken een vervolging is aangevangen door 
middel van een vordering bewaring, een vordering gerechtelijk vooronderzoek of een dagvaarding. 
Het was en is dus niet mogelijk om bij rechtbank A de bewaring te vorderen en bij de hoger 
geplaatste rechtbank B de gevangenhouding. De voorrangsregeling heeft echter wel als 
merkwaardige consequentie dat de rechtbank A onbevoegd wordt om de zaak verder te 
behandelen als bij rechtbank B niet de gevangenhouding, maar opnieuw de bewaring wordt 
gevorderd. Daarmee vangt immers een nieuwe, gelijktijdige vervolging aan. De hoofdregel dat een 
eenmaal aangevangen vervolging bij dezelfde rechtbank moet worden voortgezet, kan zo dus 
worden omzeild. 
 
Het oorspronkelijke systeem is niet meer wat het is geweest. Met dat systeem wordt mede daarom 
in de voorstellen gebroken. Al vóór de afschaffing van het gerechtelijk vooronderzoek had de wet 
het in steeds meer gevallen mogelijk gemaakt dat de rechter-commissaris bij de zaak werd 
betrokken zonder dat een gerechtelijk vooronderzoek behoefde te worden gevorderd. Het is naar 
geldend recht onzeker of die incidentele betrokkenheid van de rechter-commissaris, zoals 
bijvoorbeeld de machtiging telefoontap die vaak in de vroegste stadium van het 
opsporingsonderzoek wordt gevorderd, de vervolging doet aanvangen. De afschaffing van het 
gerechtelijk vooronderzoek heeft de onduidelijkheid op dit punt alleen maar vergroot. Daar komt 
bij, zoals in de vorige paragraaf is uiteengezet, dat het formele begin van de vervolging geen goed 
aanknopingspunt biedt als het gaat om de rechtsbescherming van de verdachte. Daarom wordt in 
de voorstellen met het bestaande vervolgingsbegrip gebroken. Dat maakt dat ook de relatieve 
competentie van de rechter in het vooronderzoek een andere regeling vereist. 
 
In de voorstellen begint de vervolging pas tegen het einde van het voorbereidend onderzoek, 
namelijk met het uitbrengen van de dagvaarding of het uitvaardigen van een strafbeschikking. In 
dat laatste geval vangt de vervolging aan zonder dat een rechter in de zaak wordt betrokken. Het 
principe dat een aangevangen vervolging bij dezelfde rechtbank moet worden voortgezet, vormt 
daarmee geen leidraad meer bij de beantwoording van de vraag bij welke rechter of door welke 
officier van justitie een vordering tijdens het voorbereidend onderzoek moet worden gedaan. Of bij 
welke rechter-commissaris de verdachte een verzoek moet doen tot het verrichten van onderzoek 
of het verzoek om de voortgang van het opsporingsonderzoek te beoordelen. Daarin moet worden 
voorzien. 
 
Ook voor de raadkamerprocedure is een algemene voorziening nodig ter aanvulling op specifieke 
bepalingen. Het huidige artikel 21 en volgende had en heeft mede betrekking op procedures die 
niet direct verbonden zijn aan het voorbereidend onderzoek. Voor die procedures was en is de 
bevoegdheid apart geregeld. Niet zelden is de rechtbank bevoegd waarvoor de zaak wordt 
vervolgd of zal worden vervolgd (zie bijvoorbeeld het huidige artikel 552a, derde lid). In het 
vooronderzoek is evenwel nog niet sprake van een vervolging. 
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De landelijke bevoegdheid van de officier van justitie 
De invoering van landelijke parketten (het Functioneel Parket, het Landelijk Parket en laatstelijk 
het parket CVOM) heeft op het destijds bestaande systeem van relatieve competentie een inbreuk 
gemaakt. De koppeling van een arrondissementsparket aan een arrondissementsrechtbank (het 
huidige artikel 9) maakt dat een vordering bewaring bij een rechtbank moet uitgaan van het 
parket van die rechtbank en dat met voortzetting van de vervolging bij een andere rechtbank een 
ander parket moet worden belast. Het Landelijk Parket en het Functioneel Parket kunnen zaken in 
beginsel aanhangig maken bij alle rechtbanken die relatief bevoegd zijn. Door de voorgestelde 
invoering van de landelijke bevoegdheid van de officier van justitie (artikel 1.3.2.6) wordt nu de 
koppeling met de ‘eigen’ rechtbank over de hele linie losgelaten. Dat betekent dat voortzetting van 
de vervolging bij een andere rechtbank niet langer vereist dat een ander parket met die vervolging 
wordt belast. Het openbaar ministerie heeft een landelijke bevoegdheid bepleit omdat het steeds 
meer als één organisatie wil opereren en deze kan bijdragen aan een effectieve bestrijding van de 
criminaliteit, gericht op verdere specialisatie en flexibiliteit. 
 
De voorgestelde regeling waarin de officier van justitie landelijk bevoegd is, verschilt wezenlijk van 
de nu bestaande wetgeving, die erin voorziet dat officieren van justitie van rechtswege 
plaatsvervanger zijn bij de andere parketten. De koppeling tussen rechtbank en parket leidt er in 
die situatie toe dat voor alle betrokkenen bij een strafzaak duidelijk is bij welk parket en welke 
rechtbank zij moeten zijn. Om dat te verduidelijken, het volgende. 
De officier van justitie die als plaatsvervanger van rechtswege optreedt, is op dat moment 
werkzaam bij een ander parket dan waarbij hij is aangesteld. Dat betekent dat hij werkt onder de 
verantwoordelijkheid van de hoofdofficier van dat andere parket en wordt ondersteund door de 
medewerkers van dat andere parket. Hij is ook gebonden aan de werkafspraken die binnen dat 
parket zijn gemaakt en aan de (appointerings)afspraken die door dat parket met de rechtbank zijn 
gemaakt. Als hij tot dagvaarding overgaat, doet hij dat als officier van justitie bij dat andere 
parket. In de verhouding van het parket tot de rechtbank verandert dus niets als een officier van 
justitie als plaatsvervanger optreedt. Voor de rechtbank geldt nog steeds dat zij (alleen) zaken 
doet met haar ‘eigen’ parket. En ook in de verhouding tot verdachten en slachtoffers verandert er 
niets. Hetzelfde parket blijft aansprekingspunt. 
In een systeem waarin de officier van justitie een landelijke vervolgingsbevoegdheid heeft, blijft 
deze onder verantwoordelijkheid van zijn eigen hoofdofficier werken en gebruikmaken van de 
diensten van de eigen parketmedewerkers. Hij blijft dan ook optreden als officier van justitie van 
het parket waarbij hij is aangesteld. Hij kan dus als officier van justitie bij parket A de bewaring 
vorderen bij de rechter-commissaris van de rechtbank B. Als hij dagvaardt, is hij aan de 
appointeringsafspraken die rechtbank B met parket B heeft gemaakt, niet gebonden. De 
consequentie voor de rechtbanken zou kunnen zijn dat zij met een veelheid van parketten te 
maken krijgen. En de verdachte die gedagvaard wordt voor rechtbank B, zou erop bedacht moeten 
zijn dat hij bij parket A moet zijn voor klachten en verzoeken. 
Het verschil tussen beide constructies kan als volgt kernachtig worden weergegeven: in de 
constructie van het plaatsvervangerschap worden personen verplaatst, de constructie van de 
landelijke bevoegdheid maakt dat met zaken kan worden geschoven. 
 
De hiervoor geschetste implicaties van een systeem waarin de officier van justitie landelijk 
bevoegd is, vergen een regeling die de negatieve consequenties en onzekerheden als gevolg 
daarvan beteugelt. 
 
Enkele aspecten van de bestaande regeling van de relatieve competentie 
De al eerder genoemde voorrangsregeling in artikel 2, tweede lid, brengt mee dat bij gelijktijdige 
vervolging voorrang moet worden gegeven aan de rechtbank die in die bepaling hoger is geplaatst. 
De wetgever stond destijds voor ogen het geval waarin twee parketten onafhankelijk van elkaar de 
vervolging van het strafbare feit ter hand hebben genomen.21 Bij een openbaar ministerie dat als 
één en ondeelbaar opereert met gebruikmaking van digitale registratiesystemen, liggen dergelijke 
                                                
21 A.J. Blok & L.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafprocesrecht, Deel I, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1925, p. 
51-55. 
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coördinatieproblemen niet meer voor de hand. Een regeling is niettemin nodig mede ter 
voorkoming van gevallen waarin welbewust een tweede vervolging bij een andere rechtbank zou 
worden begonnen (‘forumshopping’). Bezien vanuit het principe dat een aangevangen vervolging 
bij dezelfde rechtbank moet worden voortgezet, is de huidige voorrangsregel niet goed meer te 
verdedigen. Terwijl een zogenoemde inhaaldagvaarding leidt tot niet-ontvankelijkheid,22 geldt voor 
een ‘inhaaldagvaarding’ uitgebracht bij een hoger geplaatste rechtbank een wettelijke 
voorrangsregel. Meer voor de hand ligt dan ook te bepalen dat de rechtbank waarbij de vervolging 
als eerste is aangevangen, als enige bevoegd blijft. 
 
Bij deelneming geldt een aparte voorrangsregeling (het huidige artikel 6). In de eerste plaats is 
opvallend dat die regeling niet alleen mogelijk maakt om alle medeverdachten voor dezelfde 
rechtbank te vervolgen, maar daartoe blijkens het tweede lid zelfs dwingt. 
Voorts is de vraag of het onderscheid tussen daders en medeplichtigen gerechtvaardigd is. Een 
tegen een medeplichtige ingezette strafvervolging loopt volgens de huidige regeling uit op de 
onbevoegdheid van de rechtbank als het openbaar ministerie – misschien op het laatste moment – 
een vervolging tegen een als ‘dader’ bestempelde verdachte begint bij een andere rechtbank. 
Bovendien is vooruitlopend op de procedure nog niet goed uit te maken wie dader is en wie 
medeplichtige, anders dan afgaande op de formulering van de tenlastelegging. 
 
Uitgangspunten van de nieuwe regeling 
De voorgestelde regeling heeft tot uitgangspunt dat, ten eerste, een strafzaak zoveel mogelijk 
door een en hetzelfde parket dient te worden behandeld, zodat het overdragen van de zaak aan 
een ander parket uitzondering is, en ten tweede dat een strafzaak die eenmaal bij een bepaalde 
rechtbank in behandeling is genomen, door die rechtbank dient te worden afgehandeld, zodat het 
voortzetten van de behandeling door een andere rechtbank alleen in uitzonderingsgevallen 
mogelijk is. 
 
Ter uitwerking van deze uitgangspunten wordt, gelet op het feit dat het vervolgingsbegrip, zoals 
gezegd, niet langer als bouwsteen van de wettelijke regeling kan fungeren en dat de officier van 
justitie landelijk bevoegd wordt, voorzien in dwingende instructienormen waaraan het openbaar 
ministerie is gebonden. Het eerste uitgangspunt (één behandelend parket) wordt geborgd door 
bepalingen die verbieden dat de zaak vanaf een bepaald moment ter verdere afhandeling wordt 
overgedragen aan een ander parket, bij de wet omschreven uitzonderingen daargelaten. Handelen 
in strijd met die regeling zou daarbij moeten, althans kunnen, leiden tot de niet-ontvankelijkheid 
van de desbetreffende officier van justitie in de vervolging. Die sanctie staat daarbij niet in de weg 
aan voortzetting van de vervolging door een officier van justitie van het oorspronkelijke parket. 
Het tweede uitgangspunt (de zaak blijft bij één rechtbank) wordt niet, zoals nu het geval is, 
verwerkelijkt via de regeling van de relatieve competentie van de rechter (opgenomen in titel 2.2), 
maar via de regeling van de bevoegdheidsuitoefening door de officier van justitie (opgenomen in 
titel 3.3). Veronachtzaming van die regels (de genoemde instructienormen) kan ook hier leiden tot 
de niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie. Die wijze van sanctioneren is in het geldende 
recht niet onbekend: in gevallen waarin het openbaar ministerie misbruik maakt van de ruime 
regeling van de relatieve competentie kan dat leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de officier 
van justitie. Dit resultaat is ook logischer omdat het hier het handelen van het openbaar ministerie 
betreft, waarmee minder goed te rijmen is dat als gevolg daarvan de rechter onbevoegd zou 
worden. Het is voorts beter denkbaar dat van de niet-ontvankelijkverklaring van de officier van 
justitie wordt afgezien indien daarmee geen belang is gediend, dan om als onbevoegde rechtbank 
de behandeling voort te zetten. 
 
Opbouw van de nieuwe regeling in Boek 1 
De voorgestelde wettelijke regeling is uit de volgende elementen opgebouwd. De wettelijke 
regeling van de relatieve competentie in titel 2.2 heeft alleen betrekking op de berechting. Die 
regeling beperkt zich daarbij tot een opsomming van rechtbanken die gelijkelijk bevoegd zijn. Een 

                                                
22 Zie o.a. HR 7 mei 1985, NJ 1985, 842. 
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voorrangsregeling bij gelijktijdige vervolging (het huidige artikel 2, tweede lid) blijft achterwege. 
Dit regardeert niet de bevoegdheid van de rechtbank, maar de ontvankelijkheid van de officier van 
justitie. Dit betekent ook dat het huidige artikel 6 in artikel 2 kan worden geïncorporeerd. Het rijtje 
bevoegde rechtbanken wordt aangevuld met de rechtbank waarbij de vervolging tegen een 
medeverdachte is aangevangen. Het onderscheid tussen daders en medeplichtigen vervalt. 
 
Voor de raadkamer wordt een ‘restvoorziening’ getroffen (artikel 1.2.3.1) die er in feite op 
neerkomt dat de regeling van de relatieve competentie ook geldt voor een raadkamerprocedure in 
het vooronderzoek als een specifieke bevoegdheidsregeling ontbreekt. De relatieve competentie 
van de rechter-commissaris wordt per cluster van bevoegdheden geregeld. Voor de vordering 
bewaring en de vordering tot het verrichten van onderzoek wordt een algemene ‘restvoorziening’ 
getroffen die erop neerkomt dat de gewone regeling van de relatieve competentie van 
overeenkomstige toepassing is (artikel 1.2.4.2). 
 
In hoofdstuk 3 betreffende de vervolging zijn ‘instructienormen’ opgenomen die erop neerkomen 
dat, als in de strafzaak bij de rechter-commissaris een vordering bewaring of een vordering tot het 
verrichten van onderzoek is gedaan, alle overige vorderingen met betrekking tot hetzelfde feit bij 
diezelfde rechtbank moeten worden gedaan en dat hetzelfde geldt voor het aanhangig maken van 
de zaak door middel van dagvaarding (artikel 1.3.4.5, eerste lid). 
Uitzonderingen op deze dwingende regel worden daarbij gemaakt voor gevallen waarin de 
strafzaak wordt verenigd met andere zaken tegen dezelfde verdachte en met zaken tegen 
medeverdachten. Ook hier wordt wat betreft medeverdachten geen onderscheid gemaakt tussen 
daders en medeplichtigen (artikel 1.3.4.5, tweede lid). 
 
In het hoofdstuk over de vervolging worden voorts bepalingen opgenomen die de officier van 
justitie beletten om een zaak over te dragen aan een officier van justitie van een ander parket als 
een bepaald stadium in het (opsporings)onderzoek is bereikt (artikel 1.3.4.3). Daarbij dienen dan 
weer uitzonderingen te worden gemaakt voor de vereniging van de zaak met andere zaken (tegen 
de verdachte of tegen medeverdachten) (artikel 1.2.2.1, derde en vierde lid). 
 
4.5 Een techniekonafhankelijk wetboek 

4.5.1 Schriftelijke stukken 

De wetgever van 1926 kon er geredelijk van uitgaan dat de schriftelijke communicatie tussen 
politie, openbaar ministerie en de rechter over een strafzaak op papier werd vastgelegd. 
Uitgangssituatie was dat processtukken uitsluitend in papieren vorm mogelijk waren. De 
verantwoording van alles wat ten behoeve van de opsporing (toepassing van bevoegdheden, eigen 
waarneming en bevindingen) en berechting was verricht, was per definitie schriftelijk op papier. 
Aan het strafdossier – een verzameling van schriftelijke stukken – werd alleen door politie, officier 
van justitie, de rechter-commissaris en de zittingsrechter bijgedragen. Het verstrekken van 
afschriften van stukken aan de verdediging was wegens een gebrek aan technische hulpmiddelen 
niet eenvoudig. Voor een regeling van de inbreng van schriftelijke stukken door andere 
procesdeelnemers, zoals slachtoffers, bestond destijds geen aanleiding. Wel was geregeld dat de 
benadeelde partij (toen nog de beledigde partij) een afschrift van het vonnis waarin zijn vordering 
was toegewezen, kon verkrijgen, opdat hij zelf de executie van dat onderdeel van het vonnis ter 
hand kon nemen. In het wetboek wordt het begrip ‘schriftelijk’ ook gebruikt als waarborg om een 
mondelinge beslissing achteraf in schrifttekens vast te leggen; in sommige gevallen is ook 
uitdrukkelijk beoogd een mondelinge vorm van beslissing uit te sluiten. 
 
Strafvorderlijk uitgangspunt is en blijft dat de verzameling en vastlegging van gegevens ertoe 
strekt om het nemen van de vervolgingsbeslissing en het doen van een rechterlijke einduitspraak 
te funderen op een afgebakende hoeveelheid materiaal. Daartoe moet een volledig beeld bestaan 
van hetgeen in het vooronderzoek en in het eindonderzoek van een strafzaak is verricht en van 
wat burgers (verdachte, slachtoffer, beslagene en andere belanghebbenden) over dat strafbaar feit 
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aan de gegevens hebben toegevoegd. De verzameling en vastlegging van gegevens moet daarom 
controleerbaar en navolgbaar zijn. Voor deze verzameling en vastlegging is evenwel geen 
noodzakelijke voorwaarde meer dat dit op papier gebeurt, zelfs niet dat dit schriftelijk geschiedt. 
Dat betekent in de eerste plaats dat processtukken tegenwoordig ook in elektronische vorm 
kunnen worden opgemaakt en geraadpleegd en in de tweede plaats dat verantwoording van 
hetgeen ter opsporing en vervolging is verricht niet meer telkens aan de hand van een schriftelijk 
stuk moet kunnen worden herleid. Bezien zal worden of en in welke mate audiovisuele en 
auditieve vastlegging ook aan de nodige vereisten voldoet. 
 
Aangesloten wordt bij de legislatieve ontwikkelingen op het terrein van het burgerlijk procesrecht 
en het bestuursprocesrecht, waarin reeds plaats is gemaakt voor het elektronisch overdragen van 
processtukken. 
 
4.5.2 Digitalisering en elektronische overdracht  

Met het toenemen van de technische mogelijkheden om gegevens langs elektronische weg over te 
dragen en te verspreiden en de digitalisering van de samenleving is het nodig om de bestaande 
bepalingen, die – als gezegd – uitgaan van de uitwisseling van schriftelijke informatie op papier, in 
dit licht te herzien. Digitalisering van de strafrechtspleging is een onontkoombare en wenselijke 
ontwikkeling. Digitalisering biedt kansen om werkzaamheden effectiever en efficiënter te 
verrichten, administratieve lasten en fouten in registraties terug te dringen, nieuwe werkwijzen te 
realiseren, en functionarissen, burgers en belanghebbenden een betere informatiepositie te geven.  
 
Digitalisering houdt in dat verwerkingen van informatie (kunnen) worden uitgevoerd met behulp 
van computers en dat communicatie langs elektronische weg verloopt. Doel van de digitalisering is 
zowel de professional als de justitiabele en andere belanghebbenden tijdig en veilig te voorzien 
van alle informatie die zij nodig hebben om hun taken uit te oefenen en hun rechten en 
bevoegdheden te benutten. De aard van de informatie die wordt verwerkt, verandert niet met de 
beschikbaarheid van technische middelen; de wijze waarop taken worden uitgevoerd en 
bevoegdheden worden uitgeoefend en de wijze waarop gegevens worden verzameld en verwerkt, 
daarentegen wel. Serieuze inspanningen en belangrijke stappen om te komen tot vergaande 
digitalisering van de strafrechtpleging zijn reeds gezet. Onderdeel daarvan is de Wet digitale 
processtukken strafvordering (Stb. 2016, nr. 90). Deze wet beoogt het gebruik van digitale 
processtukken in strafzaken te vergemakkelijken en te kanaliseren. Daartoe zijn in het Wetboek 
van Strafvordering regels gegeven over de integriteit van een elektronisch processtuk, het 
elektronisch ondertekenen of waarmerken en de overdracht van elektronische berichten door of 
vanwege de justitiabele. In de visie op de digitalisering van de strafrechtspleging, die aan de 
Tweede Kamer is aangeboden (Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 298), zijn de contouren 
geschetst van de ontwikkeling naar het digitaal werken in de strafrechtsketen. Deze visie gaat uit 
van de gedachte dat alles wat nu op papier schriftelijk wordt vastgelegd, in ieder geval 
elektronisch kan worden overgedragen en op den duur ook elektronisch wordt aangemaakt en 
beschikbaar gesteld. 
 
In het kader van de modernisering van het wetboek zullen de in genoemde visie uitgezette 
hoofdlijnen verder worden doorgetrokken. Het is van wezenlijk belang dat het wetboek de ruimte 
biedt voor de ontwikkelingen rond de elektronische verwerking van stukken en voor alternatieven 
voor de schriftelijke vastlegging in de strafrechtspleging gedurende de komende jaren. Leidend 
uitgangspunt daarbij is om bepalingen in het wetboek zoveel mogelijk techniekonafhankelijk te 
formuleren en rekening te houden met de ontwikkeling en de toepassing van nieuwe 
technologieën. Een onderdeel daarvan is het gebruik van beeld- en geluidsopnamen ter vervanging 
van of in aanvulling op schriftelijke vastlegging. Met het vereiste van schriftelijke vastlegging is 
bedoeld primair zekerheid te bieden over het plaatsvinden van een bepaalde handeling of 
wilsuiting, zoals een bevel van de officier van justitie voor de toepassing van een 
opsporingsbevoegdheid of een verzoek van de verdachte tot de voeging van stukken in het 
strafdossier. In het licht van de modernisering is de vraag aan de orde of het vereiste van 
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schriftelijke vastlegging onverkort wordt gehandhaafd. Dit vereiste staat er namelijk aan in de weg 
om schriftelijke verslaglegging waar aangewezen te kunnen vervangen door vastlegging via 
audiovisuele opnamen of geluidsopnamen. Het schriftelijkheidsvereiste staat er uiteraard ook nu al 
niet aan in de weg om daarnaast ook aanvullend op een andere wijze vast te leggen. 
De officier van justitie kan een bevel tot de uitvoering van een opsporingsbevoegdheid ook via een 
dergelijke opname vast te leggen. De opsporingsambtenaar kan – en moet in bepaalde gevallen – 
het verhoor van de verdachte audiovisueel opnemen, of daarvan een geluidsopname maken. 
Achteraf is verantwoording mogelijk op basis van de opname en door het proces-verbaal. 
Bovendien is het ook mogelijk een schriftelijk document, zoals een proces-verbaal van een 
opsporingsambtenaar, te voorzien van een koppeling met een elektronisch bestand – een 
zogenaamde hyperlink – die toegang geeft tot aanvullende niet-schriftelijke gegevens. 
 
In dit verband moet verder worden nagegaan of de terminologie in het wetboek in 
overeenstemming is met de uitgangspunten uit de Wet digitale processtukken strafvordering en de 
hiervoor aangeduide visie op de digitalisering van de strafrechtspleging. Afstemming dient tevens 
plaats te vinden met de nieuwe systematiek en opzet van het wetboek. 
 
4.5.3 Eisen strafvorderlijk berichtenverkeer 

Een hoofdlijn van de digitalisering in de strafrechtelijke keten is dat de informatie voor een 
strafzaak eenmalig in digitale vorm wordt gegenereerd en vervolgens volledig digitaal wordt 
verwerkt, uitgewisseld, opgeslagen, beheerd en, na afloop van de verwerkingstermijn, vernietigd. 
De gegevens worden in beginsel eenmalig ingevoerd en technisch op één plaats opgeslagen en 
onderhouden. Het gaat voorts om gegevens waarvan de authenticiteit is gewaarborgd door het 
gebruik van een goedgekeurde elektronische handtekening binnen de strafrechtelijke keten of door 
het gebruik van een goedgekeurde elektronische voorziening voor het ontvangen en overdragen 
van mededelingen van en aan burgers. 
 
In het huidige wetboek wordt op verschillende plaatsen verwezen naar de ondertekening van 
stukken.23 Met het vereiste van ondertekening (of waarmerking) van een stuk wordt zekerheid 
geboden over de betrouwbaarheid van het ondertekende stuk. Bij elektronische documenten kan 
de betrouwbaarheid op andere wijze worden gewaarborgd. De technische ontwikkeling maakt het 
eenvoudig gegevens vast te leggen over het opstellen en het wijzigen van een elektronisch 
document evenals over de wijzigingen die daarin later zijn aangebracht (logging). Ook biedt de 
technische ontwikkeling de mogelijkheid om elektronische gegevens op een centrale plaats en in 
een beveiligde omgeving op te slaan, waarbij de toegang tot de documenten is beperkt tot 
personen die beschikken over bepaalde gegevens ter identificatie, zoals een inlogcode 
(gebruikersnaam en wachtwoord, al dan niet gekoppeld aan een extra verificatie langs een ander 
kanaal). 
Hiermee is het heen en weer sturen van documenten en het op meerdere plaatsen opslaan van 
kopieën bij de verschillende onderdelen van de strafrechtelijke keten niet alleen overbodig maar in 
beginsel ook onwenselijk. Dit leidt tot administratieve belasting, tot proliferatie (versnippering) 
van gegevens en kan er eenvoudig toe leiden dat de verschillende instanties niet over dezelfde 
informatie beschikken. 
 
In de nabije toekomst zal de informatie dus vanaf een enkele locatie digitaal beschikbaar worden 
gesteld met het oog op het gebruik door de belanghebbende personen en instanties. Het 
berichtenverkeer tussen de verschillende instanties binnen de strafrechtsketen zal dan uitsluitend 
langs elektronische weg kunnen verlopen. Dit is passend voor het uitvoeren van een zorgvuldige 
administratie in de strafzaak. Dit moet culmineren in het elektronisch procesdossier dat voor alle 
rechthebbenden beschikbaar en raadpleegbaar is binnen de daarvoor bepaalde wettelijke grenzen. 
 

                                                
23 Een overzicht van de wetsartikelen rond ondertekening en waarmerking van processtukken in het huidige 
wetboek is te vinden in Bijlage I bij de memorie van toelichting bij het toenmalige wetsvoorstel digitale 
processtukken strafvordering (Kamerstukken II 2015/16, 34 090, nr. 3). 
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De digitalisering van de strafrechtspleging brengt materieel geen wijziging in de bestaande 
flexibele regeling voor de toegang en beschikbaarheid van de stukken voor de justitiabelen; er 
komt geen inhoudelijke wijziging in het recht op kennisneming van de stukken. De digitalisering 
zal wel gevolgen kunnen hebben voor de wijze waarop dit recht wordt uitgeoefend. In plaats van 
een kopie in papieren vorm zullen de stukken in digitale vorm beschikbaar kunnen worden gesteld. 
Kennisneming zal ook via elektronische weg kunnen plaatsvinden in plaats van fysiek op de griffie 
of het parket. 
 
4.5.4 Onderscheid in communicatiestromen in het berichtenverkeer 

Voor het berichtenverkeer wordt in het navolgende onderscheiden tussen communicatie binnen de 
strafrechtelijke keten, tussen de burger en de strafrechtelijke functionarissen en tussen die 
functionarissen en de burger. 
 
Communicatie tussen de instanties binnen de strafrechtelijke keten  
In het wetboek zijn nu geen regels gesteld over het berichtenverkeer binnen de strafrechtketen, 
met uitzondering van een algemene verplichting tot het beschikbaar stellen van informatie aan een 
bevoegde ambtenaar of instantie met het oog op diens goede taakvervulling. De eerste stap naar 
het digitale procesdossier is dat er uitsluitend elektronische overdracht plaatsvindt tussen de 
instanties die aan dat dossier bijdragen op basis van nadere technische eisen, die bij algemene 
maatregel van bestuur kunnen worden gesteld. Hiervoor kan worden gedacht aan een verplichting 
tot het langs elektronische weg aanleveren van bepaalde stukken. Het is immers niet wenselijk als 
de verschillende instanties eigen eisen en voorwaarden stellen aan het elektronisch opmaken en 
overdragen van berichten, die niet zijn afgestemd met de overige instanties uit de strafrechtelijke 
keten. In het licht van de ontwikkeling naar de beschikbaarstelling van gegevens vanaf een enkele 
locatie aan de verschillende instanties binnen de strafrechtelijke keten zal in het algemeen kunnen 
worden gesproken van het ter beschikking stellen van stukken, meestal met het oog op 
verwerking daarvan in de volgende stap in de keten. 
 
In de gevallen waarin de beschikbaarheid van bepaalde stukken of informatie van belang is voor 
de bepaling van de aanvang van een termijn, bijvoorbeeld een termijn voor het instellen van een 
rechtsmiddel, wordt het tijdstip van de beschikbaarstelling (dan wel van het beschikbaar zijn 
daarvan) vastgelegd. 
 
In het huidige wetboek wordt op zeer groot aantal plaatsen verwezen naar het begrip schriftelijk. 
Dit begrip omvat schrifttekens op papier en op een elektronische gegevensdrager. Het begrip staat 
tegenover het begrip mondeling, maar schriftelijke vastlegging staat ook tegenover vastlegging op 
beeld- en geluidsopnamen. 
 
Zoals eerder opgemerkt, biedt de digitalisering tevens nieuwe mogelijkheden voor het bieden van 
zekerheid over het plaatsvinden van bepaalde handelingen of wilsuitingen, evenals over de inhoud 
daarvan, en over de betrouwbaarheid van documenten of processtukken. Dit is niet alleen van 
belang voor de controle en verantwoording van verrichtingen, maar ook voor het bewijs van het 
ten laste gelegde feit. Voor verschillende onderdelen in het wetboek, in het bijzonder in het kader 
van Boek 4 en wat betreft processen-verbaal van opsporingsambtenaren en de rechter-
commissaris in Boek 2, zal nog precies moeten worden nagegaan op welke wijze rekening kan 
worden gehouden met een andere dan schriftelijke wijze van vastlegging. Met betrekking tot het 
proces-verbaal zal worden bezien of het mogelijk en wenselijk is om in bepaalde gevallen gebruik 
te maken van audiovisuele opnamen in plaats van een proces-verbaal. Daartoe zullen in overleg 
met de politie de mogelijkheden worden bekeken voor een experiment waarin in die gevallen 
onder nadere voorwaarden van het opmaken van een volledig proces-verbaal kan worden afgezien 
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indien van datgene wat zou worden gerelateerd al een audiovisuele opname voorhanden is 
(Kamerstukken II 2016/17, 29 279, nr. 358, blz. 31).24 
 
Communicatie tussen burger en strafrechtelijke instanties 
In het huidige wetboek zijn voor verschillende procesdeelnemers mogelijkheden opgenomen om 
stukken te zenden aan politie, officier van justitie en rechter. Het gaat dan om gegevens afkomstig 
van de verdediging, van het slachtoffer of diens nabestaanden of van andere belanghebbenden. 
Tot voor kort was uitgangspunt dat het inzenden van stukken uitsluitend betrekking kan hebben 
op stukken in papieren vorm. De Wet digitale processtukken strafvordering biedt burgers 
inmiddels de mogelijkheid om voor het indienen van bepaalde stukken over een strafzaak gebruik 
te maken van een daartoe aangewezen elektronische voorziening (webportaal). In het nieuwe 
wetboek wordt in aanvulling op die wet de mogelijkheid geboden om ook andere gedigitaliseerde 
schriftelijke stukken langs elektronische weg over te dragen. Dit zal bij algemene maatregel van 
bestuur nader worden geregeld. Denkbaar is dat bijvoorbeeld het toezenden van beeld- en 
geluidsmateriaal niet op voorhand geheel gelijk kan worden gesteld met dat van schriftelijke 
stukken en het kan omwille van praktische hanteerbaarheid worden beperkt. 
 
Vraag is of nastrevenswaardig is om zo veel mogelijk elektronisch overdracht door de burger te 
bevorderen, waarbij moet worden erkend dat lang niet alle justitiabelen uiteindelijk over de 
benodigde elektronische mogelijkheden en vaardigheden zullen kunnen beschikken (zoals 
daklozen, illegalen en analfabeten) en of uiteindelijk een algemene verplichting van een burger 
kan worden opgenomen om informatie aan de overheid over een strafzaak uitsluitend elektronisch 
over te dragen. Voorshands is gekozen voor het beginsel van nevenschikking; het staat de 
justitiabelen vrij te kiezen voor de traditionele weg via de post of de elektronische overdracht via 
het internet. 
Voor de gevallen waarin de burger gebruik wenst te maken van hem toekomende rechten als 
kennisneming van stukken, het instellen van een rechtsmiddel en het doen van verzoeken tot het 
verhoren en oproepen van getuigen en deskundigen, kan hij dat eveneens elektronisch kenbaar 
maken. 
 
Voor de contacten tussen advocatuur en overheid zal op den duur alleen plaats zijn voor 
elektronische overdracht. Het beginsel van nevenschikking geldt dus niet voor de professionele 
beroepsbeoefenaar. Van een professionele rechtsbijstandverlener mag worden verwacht dat hij 
ook volledig kan deelnemen aan het elektronisch berichtenverkeer in de strafzaak. 
 
Communicatie tussen strafrechtelijke instanties en burger 
In het wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Kamerstukken 34 
086) is een regeling opgenomen van het doen van gerechtelijke mededelingen aan burgers in de 
gevallen waarin dat in de wet wordt voorgeschreven. Die regeling zal in het nieuwe wetboek in 
hoofdstuk 9 van Boek 1 worden opgenomen. 
 
Hoewel dit niet met zo veel woorden uit de wetsgeschiedenis van het genoemde wetsvoorstel 
blijkt, is aannemelijk dat de regels voor het uitreiken van gerechtelijke mededelingen bedoeld zijn 
voor een beperkte categorie van mededelingen die in en rond een strafzaak aan de verdachte 
moeten worden gedaan. In het wetsvoorstel is het begrip ‘gerechtelijke mededeling’ evenwel niet 
gedefinieerd; wel worden de verschillende wijzen van kennisgeving van gerechtelijke 
mededelingen aan natuurlijke en rechtspersonen beschreven. Het kan gaan om betekening, 
toezending en mondelinge mededeling. Voor de rechtspersoon wordt bovendien in het nieuwe 
Boek 6 geregeld wie als bevoegde vertegenwoordiger voor de rechtspersoon voor het ontvangen 
van gerechtelijke mededelingen kan worden aangemerkt. De beschrijving van de wijze van 
kennisgeving van bepaalde gerechtelijke mededelingen staat echter niet in de weg aan een 
ruimere uitleg van dit begrip. Aldus heeft dit begrip in dit wetsvoorstel betrekking op alle in de wet 
voorgeschreven mededelingen in en rond een strafzaak, waarbij ruimte is geboden voor de 
                                                
24 Zie voor een pleidooi voor een dergelijk experiment M. Kessler, Audiovisuele verslaglegging in een 
gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering (oratie Leiden), Den Haag: Boom juridisch 2016. 
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overdracht van dergelijke mededelingen langs elektronische weg. Het wetsvoorstel beoogt immers 
ook meer ruimte te bieden voor het langs elektronische weg overdragen van stukken door of aan 
de belanghebbenden, zoals de verdachte, diens raadsman of een slachtoffer, inclusief de 
betekening van gerechtelijke mededelingen. 
 
Met dit wetsvoorstel worden de overige mededelingen die voor een groot deel vormvrij zijn, maar 
die doorgaans nu schriftelijk worden gedaan, nu ook als gerechtelijke mededeling aangemerkt. Te 
denken valt aan voorschriften die strekken tot het toezenden van een afschrift of kopie van een 
beslissing of mededelingen over het hebben van bepaalde rechten (van het slachtoffer of van de 
verdachte). Deze mededelingen die aan een burger in zijn strafzaak moeten of kunnen worden 
gedaan, kunnen nu ook elektronisch worden overgedragen. Daarvoor moet gebruik worden 
gemaakt van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen voorziening. Dit betreft een 
webportaal of internetdienst. Dit leidt ertoe dat elektronische verzending door het openbaar 
ministerie of de rechterlijke macht mogelijk is, behoudens wanneer dat is uitgesloten. Dit is ook 
het model van de Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter. 
 
Ook hier zal naar verwachting een belangrijke verschuiving van papieren mededelingen naar 
elektronische overdracht plaatsvinden: burgers kunnen daarover via hun berichten-box worden 
geïnformeerd. Met het gebruik van de elektronische voorziening staat ook vast dat de 
mededelingen van bevoegde zijde verzonden en authentiek zijn. Het toezenden van afschriften 
aan burgers en aan organen binnen de strafrechtelijke keten kan op den duur sterk worden 
teruggedrongen indien andere bruikbare alternatieven worden benut. Ook in dit verband rijst de 
vraag of burgers uiteindelijk kunnen worden verplicht om voor het ontvangen van elektronische 
berichten van de overheid elektronisch bereikbaar te zijn. Deze vraag kan nu nog niet definitief 
worden beantwoord en de uitkomst daarvan is afhankelijk van de snelheid en ontwikkeling van de 
techniek en de feitelijke beschikbaarheid daarvan. 
 
Tegen deze achtergrond kan het systeem dat voor het doen van gerechtelijke mededelingen in het 
wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen is opgenomen, voor het 
overgrote deel geheel in stand blijven. Nieuw is dat in hoofdstuk 9 van Boek 1 een tweedeling in 
titels is opgenomen. In de eerste titel wordt de kennisgeving van gerechtelijke mededelingen in 
het algemeen aan natuurlijke en rechtspersonen geregeld: het gaat daarbij voornamelijk over het 
toezenden en ter beschikking stellen van mededelingen. In de tweede titel staan de voorschriften 
over de betekening. In de gevallen waarin is vereist dat de te betekenen stukken de 
geadresseerde in persoon bereiken kan bij elektronische betekening niet worden volstaan met de 
mededeling dat er een bericht voor de geadresseerde beschikbaar is gesteld. In het wetsvoorstel 
herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen is hiervoor een aanvullende regeling 
getroffen. Deze houdt in dat wordt aangenomen dat het desbetreffende bericht de burgers die te 
kennen hebben gegeven dat zij hun post elektronisch willen ontvangen, pas in persoon heeft 
bereikt op het moment dat deze heeft ingelogd in de elektronische voorziening. 
 
4.5.5 Aanpassing van de terminologie 

De aangepaste terminologie biedt ook ruimte om andere technologieën – die mogelijk nu nog niet 
een praktische toepassing kunnen krijgen – in de toekomst een plaats te geven in de 
strafrechtspleging. Wenselijk is dat zo veel mogelijk technische ontwikkelingen onder neutrale 
bewoordingen kunnen worden gevat, zodat zij een redelijke benutting van die mogelijkheden niet 
in de weg staan. Tegen deze achtergrond worden termen gebruikt als kennisgeving, mededeling, 
vastleggen, berichten en overdragen. In het nieuwe wetboek zal deze terminologie zo veel 
mogelijk worden doorgevoerd. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten, waarvan een 
belangrijk deel in lijn is met de uitgangspunten die bij de regeling van de digitalisering in het 
burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht zijn uitgewerkt. In plaats van ‘digitaal’ wordt de 
term ‘elektronisch’ gebruikt. In plaats van 'geschriften' en 'bescheiden' wordt ‘stukken’ en 
‘processtukken’ gebruikt. Dit laat overigens onverlet dat deze stukken in concrete gevallen ook 
volgens het criterium van artikel 149a, tweede lid, als processtuk zijn aan te merken. De term 
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‘processtukken’ wordt bij voorkeur alleen gebruikt in die gevallen waarin duidelijk is dat de 
stukken hetzij door de officier van justitie, hetzij door de rechter bij de processtukken zijn gevoegd 
dan wel behoorden te zijn gevoegd. In alle andere gevallen wordt zo veel mogelijk gesproken van 
‘stukken’. 
 
Daar waar mogelijk wordt in het wetboek de term ‘schriftelijk’ vermeden en wordt in plaats 
daarvan het neutrale begrip ‘vastleggen’ gebruikt. Onder ‘vastleggen’ wordt verstaan zowel het 
schriftelijk vastleggen als het vastleggen door middel van audiovisuele opnamen of 
geluidsopnamen. Schriftelijke vastlegging kan op papier of elektronisch plaatsvinden. Dit betekent 
dat het nieuwe wetboek op het niveau van de wet in beginsel uitgaat van gelijkstelling van 
schriftelijke en niet-schriftelijke handelingen, met dien verstande dat vooralsnog bij algemene 
maatregel van bestuur de schriftelijke vorm kan worden voorgeschreven met het oog op de stand 
van de techniek, de efficiency van de procedure of de aanpassing van ICT-systemen. Bij het 
schrappen van het schriftelijkheidsvereiste op het niveau van de wet moet tegelijkertijd worden 
bezien of nadere regeling bij algemene maatregel van bestuur nodig is en de gevolgen die dit heeft 
voor andere onderdelen van het wetboek. Bij de beslissing om een terechtzitting audiovisueel vast 
te leggen en deze opname in de plaats te laten komen van de nu voorgeschreven schriftelijke 
vastlegging door de griffier, spelen een groot aantal factoren een rol. Het gaat bijvoorbeeld om de 
verhouding met de jurisprudentie over de status van het proces-verbaal van de terechtzitting als 
enige kenbron van wat zich ter zitting heeft voorgedaan en de vraag of het mogelijk is ook 
audiovisueel vast te leggen of alle vormvereisten in acht zijn genomen. Ook de raadpleegbaarheid 
van de opnamen en de gevolgen voor de werklast vanwege de verschuiving van het kennisnemen 
van een schriftelijk stuk naar het bekijken van opnamen moeten nader worden bezien. 
 
De term ‘schriftelijk’ wordt voorlopig nog niet geschrapt in de gevallen waarin deze vorm van 
vastlegging sterk samenhangt met de bestaande leerstukken over de verbaliseringsplicht, de 
bewijsmiddelen, de grondslagleer en de inhoud van het vonnis. Volgens de contourennota worden 
in deze onderdelen geen fundamentele wijzigingen beoogd. Het is daarom op dit punt in de 
voorbereiding van het nieuwe wetboek niet te overzien welke gevolgen schrapping van het 
vereiste van schriftelijkheid op die punten heeft. Het gaat daarbij in het bijzonder om de relatie 
met de voorbereiding van de regelingen in Boek 3 en Boek 4. 
 
Bij het inlichten over of het doen van mededelingen over rechten, praktische informatie zoals de 
wisseling van een raadsman, of het doen van notificaties is het begrip ‘in kennis stellen’ gebruikt. 
In plaats van begrippen die suggereren dat de stukken fysiek worden verplaatst, zoals ‘doen 
overleggen’, ‘verstrekken’ en ‘zenden’, wordt in beginsel het begrip ‘ter beschikking stellen’ 
gebruikt. Onder ter beschikking stellen valt uiteraard verzenden per post of e-mail, maar ook het 
elektronisch beschikbaar stellen van de gegevens op een locatie waar de geadresseerde toegang 
toe heeft, waarbij voor een ‘voltooid’ ter beschikking stellen dan wel is vereist dat de 
geadresseerde er, bijvoorbeeld via e-mail, van in kennis wordt gesteld dat de informatie op die 
locatie voor hem raadpleegbaar is. 
 
In plaats van verstrekking van een afschrift of kopie, zal de betrokkene ervan in kennis kunnen 
worden gesteld dat een document of stuk aan hem ter beschikking is gesteld. Op den duur zullen 
stukken in beginsel niet meer door actief overheidshandelen fysiek aan betrokkenen worden 
verstrekt, behalve in de gevallen waarin dat in de wet is voorgeschreven. In plaats daarvan krijgen 
betrokkenen de mogelijkheid om stukken zelf online, via een beveiligde verbinding, in te zien. 
 
5 De indeling van het nieuwe wetboek  

In de achtereenvolgende boeken in het wetboek is na de algemene bepalingen in Boek 1 
volgtijdelijk beschreven hoe de procedure in strafzaken verloopt en uit welke onderdelen zij 
bestaat. De belangrijke fasen in die procedure zijn de opsporing (Boek 2), vervolging (Boek 3), 
berechting (Boek 4), rechtsmiddelen (Boek 5) en tenuitvoerlegging (Boek 8). Boek 6 is gewijd aan 
bijzondere procedures die al dan niet in samenhang met een bestaande strafzaak kunnen worden 
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gevoerd of bijzondere regels bevatten voor de vervolging van bepaalde zaken. In Boek 7 zijn 
verschillende regelingen met betrekking tot internationale rechtshulp (zowel inkomend als 
uitgaand) opgenomen. Het bestaande wetboek was vooral door de omvang van het Tweede Boek 
(Strafvordering in eerste aanleg), dat zowel opsporingsbevoegdheden, bepalingen omtrent de 
vervolging en de berechting bevatte, zeer omvangrijk geworden. Het huidige Eerste Boek 
(Algemeene bepalingen) bevat bovendien ook een aanzienlijk aantal opsporingsbevoegdheden, 
hetgeen niet evenwichtig is. In de Boeken 2 tot en met 4 worden nu drie duidelijk te 
onderscheiden fasen in de strafrechtelijke procedure behandeld: opsporing, vervolging en 
berechting. 
 
De hierna volgende opsomming bevat mede het resultaat van aangevangen werkzaamheden aan 
de verschillende in de contourennota aangekondigde voorstellen. Deze hebben ertoe geleid dat 
een aantal voorstellen uit de contourennota zal worden aangepast. Nadere aanpassing kan ook 
plaatsvinden op grond van keuzes die moeten worden gemaakt bij het opstellen van de Boeken 3 
tot en met 6. 
- Boek 1 bevat bepalingen over de strafvordering in het algemeen: algemene bepalingen, 

strafvorderlijke definities, de positie van de verschillende procesdeelnemers, de 
processtukken, de kennisgeving van gerechtelijke mededelingen, alsmede algemene 
voorzieningen ten behoeve van de strafvordering. 

- In Boek 2 zijn alle bevoegdheden opgenomen die in het kader van het opsporingsonderzoek 
mogen worden uitgeoefend met het oog op het nemen van een vervolgingsbeslissing. 
Achtereenvolgens is voorzien in algemene bepalingen over het opsporingsonderzoek, de 
verbaliseringsplicht, de aangifte en het verhoor. Daarna volgen bevoegdheden tot 
vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming, bevoegdheden met betrekking tot het lichaam en 
met betrekking tot voorwerpen en gegevens. Deze worden aansluitend gecompleteerd met 
heimelijke bevoegdheden, het verkennend onderzoek en onderzoek door de rechter-
commissaris. 

- In Boek 3 wordt geregeld welke vervolgingsbeslissingen kunnen worden genomen. Het bevat 
de regeling van de strafbeschikking, de wijze waarop een verdachte die meent dat hij 
lichtvaardig wordt vervolgd, kan pogen te voorkomen dat zijn zaak op de terechtzitting wordt 
behandeld, de wijze waarop een einde aan de zaak kan komen en de mogelijkheden voor een 
belanghebbende (veelal het slachtoffer) om te klagen over het achterwege blijven van 
vervolging teneinde deze alsnog te bewerkstelligen. In dit boek zijn verschillende onderdelen 
van bestaande regelingen verspreid over het huidige wetboek (artikel 12 e.v. over het beklag 
wegens niet vervolging, artikel 36 over beëindiging van de zaak, artikel 257a e.v. over de 
strafbeschikking en artikel 262 over het bezwaarschrift tegen de dagvaarding) samengevoegd. 
Voorts wordt geregeld in welke gevallen een sepotmededeling wordt gedaan en wat de 
rechtsgevolgen daarvan zijn. 

- In Boek 4 worden in aansluiting op de huidige regeling hoofdstukken gewijd aan het aanhangig 
maken van de strafzaak, het onderzoek op de terechtzitting, de beraadslaging en het vonnis, 
en de enkelvoudige berechting. Er zullen voorstellen worden gedaan voor een beperkte 
herziening van de bewijsregeling en de reactie en motivering op geconstateerde 
vormverzuimen. Ten slotte zal, zoals aangekondigd in de contourennota, worden voorgesteld 
de bestaande motiveringsvoorschriften te vereenvoudigen en te stroomlijnen. De procedure 
voor een vereenvoudigde motivering in zaken met bekennende verdachten blijft gehandhaafd. 
Nieuw is het voorstel voor het samenvoegen van de procedures voor de politierechter en de 
kantonrechter tot één procedure voor berechting door een enkelvoudige kamer. 

- In Boek 5 zal een vereenvoudigde procedure voor het instellen van rechtsmiddelen worden 
opgenomen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van digitale communicatie en een 
elektronische voorziening die daarvoor beschikbaar komt. Het bestaande verlofstelsel wordt 
afgeschaft. De regeling van het verzet tegen strafbeschikkingen zal – inhoudelijk ongewijzigd – 
worden verplaatst naar dit boek omdat zij daar systematisch beter past. 

- Boek 6 bevat een verzameling van bijzondere procedures met betrekking tot de berechting 
van jeugdigen, van personen met een geestelijke stoornis of verstandelijke beperking, 
rechtspersonen, strafvordering ter zake van rechterlijke ambtenaren, van ambtsmisdrijven, de 
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voordeelsontneming, regeling van het beklag tegen inbeslagneming, competentiegeschillen, 
strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank, prejudiciële vragen. In een nieuw 
hoofdstuk worden bestaande regelingen van enige bevoegdheden van bijzondere aard 
bijeengebracht: de regeling van de gedragsaanwijzing ter beëindiging van ernstige overlast, 
van bevoegdheden bij ontruimen gekraakt pand, in verband met het tegengaan heling, en in 
geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf. Een nieuwe regeling wordt voorgesteld 
voor schadevergoeding naar aanleiding van strafvorderlijk optreden, die de bestaande regeling 
van schadevergoeding voor voorlopige hechtenis moet vervangen. De bestaande regeling van 
vergoeding van proceskosten (de huidige artikelen 591-592a) wordt eveneens als bijzondere 
procedure in dit boek opgenomen. De regeling van de maatregelen betreffende handhaving 
van de openbare orde komt te vervallen. 

- In Boek 7 worden de vernieuwde bepalingen uit het wetsvoorstel tot wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de 
regeling van internationale samenwerking in strafzaken (Kamerstukken 34 493) opgenomen. 
Het betreft hoofdstukken over internationale rechtshulp in strafzaken, internationale 
gemeenschappelijke onderzoeksteams, overdracht en overname van strafvervolging, het 
Europees onderzoeksbevel, het Europees bevriezingsbevel, het Europees 
bewijsverkrijgingsbevel, het Europees toezichtsbevel en het Europees beschermingsbevel. 

- In Boek 8 worden uit het wetsvoorstel tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen 
(Kamerstukken 34 086) de hoofdstukken over de wijzigingen in de praktijk van de 
tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen opgenomen. Deze houden achtereenvolgens in: 
algemene bepalingen, vrijheidsbenemende straffen en maatregelen, vrijheidsbeperkende 
straffen, maatregelen en voorwaarden, geldelijke straffen en maatregelen, bijkomende 
straffen, rechterlijke beslissingen inzake de tenuitvoerlegging en de gratie. 

 
De inhoudsopgave van de boeken luidt in het huidige stadium van voorbereiding van de 
voorstellen als volgt. 
 
Boek 1: Strafvordering in het algemeen 
1. Inleidende bepalingen en definities  
2. De behandeling van zaken door de rechter  
3. Vervolging en opsporing van strafbare feiten  
3a. Tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (gereserveerd) 
4. De verdachte en zijn raadsman 
5. Het slachtoffer 
6. De getuige 
7. De deskundige 
8. De processtukken 
9. De kennisgeving van gerechtelijke mededelingen 
10. Enige algemene voorzieningen 
 
Boek 2: Het opsporingsonderzoek  
1. Algemene bepalingen  
2. De aangifte  
3. Het verhoor door opsporingsambtenaren  
4. Deskundigenonderzoek en voorlichtingsrapportage in opdracht van de officier van justitie  
5. Bevoegdheden tot vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming  
6. Bevoegdheden met betrekking tot het lichaam  
7. Bevoegdheden met betrekking tot voorwerpen en gegevens  
8. Heimelijke bevoegdheden  
9. Het verkennend onderzoek  
10. Onderzoek door de rechter-commissaris 
 
Boek 3: De vervolgingsbeslissing  
1. Beslissing omtrent vervolging  
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2. Vervolging door het opleggen van een strafbeschikking  
3. Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding  
4. Het afzien van vervolging en de kennisgeving daarvan  
5. De verklaring dat de zaak is geëindigd 
6. Beklag tegen het niet vervolgen 
 
Boek 4: Berechting 
1. Aanhangig maken van de zaak 
2. Het onderzoek op de terechtzitting 
3. Bewijs 
4. Inhoud, motivering en uitspraak van het vonnis 
5. Berechting door de enkelvoudige kamer 
 
Boek 5: Rechtsmiddelen 
1. Instelling, intrekking en afstand van gewone rechtsmiddelen  
2. Verzet tegen een strafbeschikking  
3. Hoger beroep tegen uitspraken  
4. Beroep in cassatie tegen uitspraken  
5. Hoger beroep en cassatie tegen beschikkingen 
6. Buitengewone rechtsmiddelen 
 
Boek 6: Bijzondere procedures  
1. Bijzondere regels van strafvordering 
1.1. Vervolging van jeugdigen 
1.2. Vervolging van personen met een psychische stoornis of verstandelijke beperking 
1.3. Vervolging van rechtspersonen 
1.4. Vervolging en berechting van rechterlijk ambtenaren 
1.5. Strafvordering ter zake van ambtsmisdrijven 
1.6. Wraking en verschoning van rechters 
1.7. Strafvordering ter zake van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel 
1.8. Beklag tegen inbeslagneming 
1.9. Competentiegeschillen 
1.10. Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank 
1.11. Prejudiciële vragen 
2. Enige bevoegdheden van bijzondere aard 
3. Schadevergoeding en kosten 
 
Boek 7: Internationale rechtshulp 
1. Internationale rechtshulp in strafzaken 
2. Internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams  
3. Overdracht en overname van strafvervolging 
4. Europees onderzoeksbevel 
5. Europees bevriezingsbevel 
 
Boek 8: Tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen 
1. Algemene bepalingen 
2. Vrijheidsbenemende straffen en maatregelen 
3. Vrijheidsbeperkende straffen, maatregelen en voorwaarden 
4. Geldelijke straffen en maatregelen 
5. Bijkomende straffen 
6. Rechterlijke beslissingen inzake de tenuitvoerlegging 
7. Gratie  
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6 Algemene inleiding op Boek 1 

6.1 Opzet en inhoud 

In dit boek komen de algemene bepalingen aan de orde die voor het hele wetboek gelden. In de 
indeling van hoofdstukken is ten opzichte van de schets uit de contourennota wijziging gebracht in 
de zin dat ervan is afgezien in de hoofdstukken 2, 3 en 4 een beschrijving te geven van de taken 
van rechter, openbaar ministerie en opsporingsambtenaren. De redenen hiervan heb ik in 
paragraaf 4.1 toegelicht en deze zal ik in paragraaf 6.2 nader uitwerken. 
 
- In hoofdstuk 1 is in titel 1 een beperkt aantal algemene strafvorderlijke beginselen opgenomen 

en in titel 2 zijn de definities opgenomen van enkele strafvorderlijke begrippen die van 
betekenis zijn voor het gehele wetboek. In de hoofdstukken 2 en 3 zijn bepalingen van de 
rechter en het openbaar ministerie rond de berechting en vervolging van strafbare feiten 
opgenomen. 

- In hoofdstuk 2 zijn de bepalingen over de behandeling van de zaak door de rechter 
samengebracht. Het betreft hier algemene bepalingen voor de rechter die relevant zijn voor de 
behandeling van alle zaken in het wetboek. Achtereenvolgens komen aan de orde: 
onpartijdigheid en openbaarheid van zittingen, rechterlijke beslissingen, eindvonnissen en 
eindarresten, tussenvonnissen, meervoudig of enkelvoudig beslissen, de raadkamer, 
verwijzing naar een andere rechter en vaststelling van de identiteit van verdachten, getuigen, 
slachtoffers en deskundigen. In dit hoofdstuk worden voorts in aparte titels de relatieve 
competentie van de rechtbank, de raadkamer en de rechter-commissaris geregeld. 

- In hoofdstuk 3 zijn de bepalingen over de opsporing en vervolging van strafbare feiten 
opgenomen. In een nieuwe aparte titel worden de consequenties van de landelijke 
bevoegdheidsuitoefening van officieren van justitie beschreven; dit is vooral van belang voor 
het opsporingsonderzoek in een zaak waar nog geen vervolgingsbeslissing is genomen.  

- Hoofdstuk 4 bevat een samenvoeging van bestaande titels betreffende de verdachte en de 
raadsman. Deze bepalingen zijn het resultaat van recent tot stand gekomen wetgeving naar 
aanleiding van de implementatie van de EU-richtlijn toegang tot een raadsman (Stb. 2016, 
475 en Stb. 2016, 476). Deze bepalingen zullen tezamen met het Besluit inrichting en orde 
politieverhoor op 1 maart 2017 in werking treden. 

- In de hoofdstukken 5 tot en met 8 (over respectievelijk het slachtoffer, de getuige en de 
deskundige) zijn ten opzichte van de contourennota geen grote inhoudelijke wijzigingen 
aangebracht. Uitzondering daarop vormt de regeling van het verschoningsrecht, waarover 
nadere gedachtevorming heeft plaatsgevonden. Deze zal in de algemene toelichting op dat 
hoofdstuk uiteen worden gezet. Grotendeels ongewijzigd bleven de hoofdstukken over de 
processtukken en de gerechtelijke mededelingen, met dien verstande dat enkele nieuwe 
bepalingen zijn toegevoegd die voortkomen uit de overwegingen die zijn neergelegd in 
paragraaf 4.5 van de paragraaf over systematische vernieuwingen: het opnemen van 
techniekonafhankelijke regelingen. 

- Nieuw is weliswaar de titel van hoofdstuk 10 (Algemene voorzieningen), maar dit hoofdstuk 
bevat voornamelijk bepalingen die vanwege hun uiteenlopende karakter systematisch niet in 
de andere hoofdstukken thuishoorden. 

 
In de contourennota is reeds aangegeven dat enkele regelingen uit het huidige Eerste Boek 
worden verplaatst naar andere boeken, omdat zij in de verschillende hoofdstukken en boeken 
beter op hun plaats zijn of geen algemene betekenis hebben. Het betreft: 
- de onderzoeksbevoegdheden in het voorbereidend onderzoek (artikelen 55 tot en met 126ii: 

verplaatst naar Boek 2); 
- de schorsing van de vervolging (artikelen 14 tot en met 20; worden deels verplaatst naar Boek 

6 en onderzocht wordt of onderdelen kunnen worden geschrapt); 
- het beklag wegens niet vervolging van strafbare feiten (artikelen 12 tot en met 12l; verplaatst 

naar Boek 3); 
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- het afzien van vervolging van rechterlijke ambtenaren (de artikelen 13 tot en met 13a; 
verplaatst naar Boek 6); 

- de schadevergoeding voor voorlopige hechtenis (artikelen 89 tot en met 93; herzien in Boek 
6). 

 
6.2 Positie van de procesdeelnemers 

6.2.1 Algemeen 

In paragraaf 1.4 van deze toelichting is al gewezen op de veranderde positie van de actoren in het 
strafproces zoals deze zich sinds 1926 heeft ontwikkeld. In paragraaf 1.2 is ingegaan op de 
consequenties die zijn verbonden aan de verbreding van de doelstellingen van het 
strafprocesrecht, zoals de aandacht voor het slachtoffer. Voordat ik inga op de verdere inrichting 
van het wetboek en Boek 1 in het bijzonder, lijkt het mij dienstig een korte schets te geven van de 
positie van de procesdeelnemers zoals zij deze nu innemen. Daarmee wordt voor een deel ook 
voldaan aan de wens van de Raad van State en de Raad voor de rechtspraak om te komen tot een 
weergave van de samenhangende beginselen en de positie van de procesdeelnemers. Tegen deze 
achtergrond kan de navolgende beschrijving tevens als een schets van de belangrijkste 
uitgangspunten voor het wetboek dienen; voor zover in de voorstellen een afwijking van deze 
stand van zaken is beoogd zal dat telkens uitdrukkelijk worden aangegeven. Ook dit is een gevolg 
dat aan de voorlichting zoals deze is uitgebracht door de Afdeling advisering van de Raad van 
State wordt gegeven; daarin wordt aandacht gevraagd voor de verhouding van de voorstellen tot 
de bestaande grondslagen, in het bijzonder voor de gevallen waarin sprake is van een verandering 
of nuancering van de bestaande beginselen. 
 
In paragraaf 4.1 is ingegaan op het verschil tussen publieke en private procesdeelnemers. In het 
navolgende zal in paragraaf 6.2.2 aandacht worden besteed aan een schets van de publieke 
procesdeelnemers, ook wel functionarissen in de strafrechtspleging genoemd. Zowel door de bij de 
voorbereiding van dit wetsvoorstel betrokken ketenpartners als door de Afdeling advisering van de 
Raad van State in haar advies over de contourennota is in dit verband gewezen op het belang van 
een heldere positionering van de raadkamer en de rechter-commissaris ten opzichte van het 
openbaar ministerie, van de zittingsrechter en van elkaar. Daarom ga ik in deze paragraaf ook in 
algemene zin in op de daarbij te onderscheiden posities. Deze paragraaf wordt afgesloten met een 
korte schets van het opportuniteitsbeginsel en de grondslagleer, omdat deze wezenlijk zijn voor de 
wijze waarop deze procesdeelnemers ten opzichte van elkaar functioneren. Paragraaf 6.2.3 bevat 
een beschrijving van de private procesdeelnemers. 
 
Een belangrijke doelstelling van de modernisering van het wetboek is het opnemen van een 
duidelijke regeling van de bevoegdheden en procespositie van de verschillende deelnemers aan de 
strafrechtspleging, waarbij voorzien is in een evenwichtig stelsel van rechtswaarborgen en een 
juiste afweging van de verschillende belangen van deze procesdeelnemers. Bij het opstellen van 
het wetboek aan het begin van de twintigste eeuw is voornamelijk uitdrukking gegeven aan de 
belangenafweging tussen de rechten van de verdachte, het belang van diens verdediging en het 
belang van een verantwoorde opsporing en waarheidsvinding. Het staat daardoor in de sleutel van 
een verantwoorde normering en uitoefening van bevoegdheden van functionarissen in de 
strafrechtspleging om te komen tot vervolging en berechting van een verdachte, die op zijn beurt 
voldoende bevoegdheden en mogelijkheden moet hebben om zich in deze procedure te 
verdedigen. Tegen deze achtergrond fungeerden begrippen als inquisitoire (de verdachte als object 
van onderzoek) en accusatoire (de verdachte is adequaat toegerust om zich tegen de door 
overheid uitgebrachte beschuldiging ten overstaan van de rechter te verdedigen) procedures of 
stelsels. In deze tweedeling gaat het primair om de directe tegenstelling tussen de verdachte die 
ook een burger met grondrechten is, en de overheid die wil reageren op (mogelijk) strafwaardig 
gedrag. Inmiddels is het inzicht dat de tweedeling in inquisitoir en accusatoir ontoereikend is voor 
het karakteriseren van een volledig stelsel, wel gemeengoed geworden. Aan een goed 
functionerend strafvorderlijk stelsel moet immers de eis worden gesteld dat het zowel effectief als 
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behoorlijk moet zijn; het moet leiden tot adequate rechtshandhaving én daadwerkelijke 
rechtsbescherming.25 Aan beide doelstellingen van het strafvorderlijk stelsel moet worden voldaan. 
Het stelsel fungeert als een kader waarbinnen de procesdeelnemers een rol vervullen volgens 
bepaalde verhoudingen. Deze verhoudingen zijn voor een belangrijk deel in de wet vastgelegd, 
maar bevatten voldoende ruimte en flexibiliteit om rekening te houden met maatschappelijke 
ontwikkelingen. De positie van de procesdeelnemers is in dit licht geen onwrikbaar vast gegeven 
en is onderhevig aan (tijdgebonden) wenselijk geachte wijzigingen. In de noodzaak om tot een 
nadere belangenafweging te komen zijn in de loop van de tijd steeds meer actoren en hun 
specifieke belangen betrokken; het gaat niet meer uitsluitend om een directe belangenafweging 
tussen die van een passende verdediging en een adequate opsporing en waarheidsvinding. 
 
6.2.2 Publieke procesdeelnemers; functionarissen in de strafrechtspleging  

De officier van justitie  
De positie van het openbaar ministerie is van oudsher in belangrijke mate beheerst door het 
opportuniteitsbeginsel. Dat wil niet zeggen dat de inhoud en de betekenis van dit beginsel 
ondubbelzinnig vaststaat. De opvattingen over de taken en positie van deze cruciale 
procesdeelnemer en dat beginsel hebben zich sinds de inwerkingtreding van het wetboek zowel 
van binnen als buiten het openbaar ministerie sterk en in wisselende richting ontwikkeld. Het 
openbaar ministerie is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
opsporingsonderzoek door opsporingsambtenaren, de leiding van het opsporingsonderzoek en de 
afsluiting daarvan met de vervolgingsbeslissing. Door de jaren constant gebleven en onbetwist is 
dat het openbaar ministerie het procesmonopolie bezit. Het beslist met uitsluiting van anderen 
over de toegang tot de rechter. Daarbij heeft het een grote zelfstandige beslissingsruimte, waarin 
het niet alleen gaat het om de beslissing tot inschakeling van een rechter voor de berechting van 
een strafzaak, maar ook om de beslissing in een zaak zelf een strafbeschikking op te leggen. Deze 
beslissingen hebben directe betekenis voor de verdachte en het slachtoffer. In de tweede plaats 
verdient de positie van het openbaar ministerie aandacht ten opzichte van de rechter-commissaris, 
de zittingsrechter en de verantwoording van de vervolgingsbeslissing. 
 
Betrekkelijk snel na de inwerkingtreding van het huidige wetboek (1933) is voor het openbaar 
ministerie vast komen te staan dat het bij uitsluiting van anderen beslist over de omvang van het 
opsporingsonderzoek en op basis van de uitkomst daarvan de grondslag van het strafgeding 
bepaalt. Voor de zittingsrechter heeft deze grondslagleer tot gevolg gehad dat deze zich alleen 
over het tenlastegelegde feit mag uitlaten en niet over de vraag of een andere tenlastelegging 
beter of passender zou zijn geweest. Uitzondering hierop is de mogelijkheid van een bevel tot 
vervolging door het gerechtshof op verzoek van een belanghebbende die door het achterwege 
blijven van vervolging is getroffen (veelal het slachtoffer). De vraag welk strafrechtelijk relevant 
verwijt aan de verdachte wordt gemaakt wordt uitsluitend beantwoord door de officier van justitie; 
de vraag of dit verwijt terecht is gemaakt, wordt na kennisneming van het standpunt van de 
verdachte en na afloop van de terechtzitting uiteindelijk beantwoord door de rechter in eerste en 
tweede aanleg (behoudens cassatie).  
 
Onder het oude wetboek (voor 1926) had de officier van justitie een beperkte rol bij het nemen 
van de vervolgingsbeslissing, waarbij aan de rechter-commissaris als leider van het gerechtelijk 
vooronderzoek en de raadkamer voor het verlenen van rechtsingang een groot gewicht toekwam. 
Bij de opsporing moest de politie zowel aan de bevelen van de officier van justitie als de rechter-
commissaris gehoor geven. Het opportuniteitsbeginsel heeft sinds het begin van het wetboek 
eveneens een intensieve ontwikkeling doorgemaakt. Het geldt nu als een centraal beginsel van de 
strafvordering, dat bij de totstandkoming van het huidige wetboek als volgt is toegelicht: “Niet 
zonder grote zorg werd de redactie van het besproken beginsel opgesteld. Door de gekozen 
formuleering komt duidelijk uit dat op den voorgrond blijft staan de gedachte dat als algemeene 
regel vervolging van strafbare feiten noodzakelijk is, maar op gronden aan het algemeen belang 

                                                
25 P. Verrest, ‘Vooruitblik op daadwerkelijke vernieuwing’, DD 2013, p. 19. 
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ontleend van dien regel wordt afgeweken. Het opportuniteitsbeginsel heeft geen ander doel dan 
om aan het legaliteitsbeginsel zijn scherpte te ontnemen” (Kamerstukken II 1913/14, 268, nr. 3, 
blz. 103). De beklagprocedure tegen de beslissing om niet te vervolgen werd gezien als waarborg 
tegen de nadelige gevolgen van een verkeerde toepassing van het opportuniteitsbeginsel. 
Zonneklaar, zo stelt prof. mr. J. Reijntjes vast, “blijkt dat de wetgever de beslissing van het 
openbaar ministerie over de (verdere) vervolging niet uitsluitend wilde laten afhangen van het 
(strafrechtelijke en bewijsrechtelijke) oordeel over de uitkomst van het voorbereidend onderzoek, 
dus over de “haalbaarheid” van de zaak, maar tevens van het antwoord op de vraag of – gegeven 
een bewijsbaar en strafbaar feit – met het oog op het algemeen belang wellicht geheel of 
gedeeltelijk van vervolging behoort te worden afgezien”.26 Dit normatieve oordeel wordt beheerst 
door het opportuniteitsbeginsel. Het openbaar ministerie bezit als gezegd het 
vervolgingsmonopolie; het beslist over de toegang tot de rechter, dat wil zeggen de selectie van 
de feiten die voor berechting dan wel voor een strafbeschikking in aanmerking worden gebracht. 
Ter zake van lichtere feiten (met een relatief hoge grens van misdrijven waarop naar de wettelijke 
omschrijving een gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar) mag het openbaar 
ministerie beslissen over buitengerechtelijke afdoening door middel van de strafbeschikking. De 
vervolgingsbeslissing wordt gebaseerd op de uitkomsten van het opsporingsonderzoek dat onder 
gezag en verantwoordelijkheid van de officier van justitie door de opsporingsambtenaren wordt 
uitgevoerd.  
 
Na de crisis in de opsporing, zoals deze is beschreven door de parlementaire enquêtecommissie 
Van Traa, is een van de uitkomsten dat de rol van de officier van justitie als leider van de 
opsporing vrijwel onbetwist is. Door de afschaffing van het gerechtelijk vooronderzoek en de 
gewijzigde rol van de rechter-commissaris is het aan de officier van justitie om de omvang en de 
richting te bepalen van het opsporingsonderzoek, zoals hij dat verricht wenst te zien, met het oog 
op een deugdelijke vervolgingsbeslissing. Vanuit deze optiek zijn hem ook een aanzienlijk aantal 
bevoegdheden toebedeeld, met dien verstande dat hij voor de toepassing van een aantal 
ingrijpende bevoegdheden een machtiging van de rechter-commissaris moet vorderen en 
verkrijgen. Het is voorts de taak van de officier van justitie om in deze fase toe te zien op de 
rechtmatigheid van de opsporing en deze bij zijn vervolgingsbeslissing te laten meewegen. Bij die 
beslissing dient ook het belang van het slachtoffer uitdrukkelijk te worden meegewogen. 
Opsporingsambtenaren zijn gehouden om de officier van justitie inzicht te geven in belangrijke 
stappen in het opsporingsonderzoek; er mogen geen geheime trajecten buiten de officier van 
justitie om plaatsvinden. Ook voor de toepassing van de bevoegdheden die in het 
opsporingsonderzoek aan de opsporingsambtenaren zijn toegekend draagt de officier van justitie 
verantwoordelijkheid, met dien verstande dat op grond van de Politiewet 2012 uiteraard ook de 
korpsleiding verantwoordelijkheid draagt voor een juiste taakuitoefening door de 
opsporingsambtenaar. 
 
De rechter-commissaris  
De Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek (Stb. 1999, 243) en Wet versterking positie rechter-
commissaris (Stb. 2011, 600) en hebben ertoe geleid dat de leiding van het opsporingsonderzoek 
uitdrukkelijk is opgedragen aan de officier van justitie. Met het opheffen van het gerechtelijk 
vooronderzoek is het opsporingsonderzoek onder leiding van de officier van justitie het 
alomvattende processuele kader voor het onderzoek naar strafbare feiten geworden. De officier 
van justitie is ook verantwoordelijk voor het zaaksdossier en hij streeft naar spoedige voltooiing 
van het onderzoek teneinde een verantwoorde afdoeningsbeslissing te kunnen nemen. 
 
De rechter-commissaris wordt op diverse momenten in het strafproces betrokken. Dit kan zijn 
tijdens het opsporingsonderzoek, na verwijzing door de zittingsrechter en in de fase van de 
tenuitvoerlegging. Zijn rol tijdens het opsporingsonderzoek is met de afschaffing van het 
gerechtelijk vooronderzoek veranderd. Bij de Wet versterking positie rechter-commissaris is 
aangegeven dat hij niet langer als ‘onderzoeksrechter’, maar als ‘rechter in het vooronderzoek’ 
                                                
26 J. Reijntjes, in: A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen (red.), Het Wetboek van Strafvordering, aant. 5 bij artikel 
167. 



55 
 

fungeert; in die hoedanigheid houdt hij toezicht op de rechtmatigheid, evenwichtigheid, 
volledigheid en voortgang van het opsporingsonderzoek. De bemoeienis van de rechter-
commissaris met een strafzaak tijdens het opsporingsonderzoek is divers en dient afwisselend de 
genoemde belangen. Hij verleent via een machtiging toestemming tot het uitoefenen van bepaalde 
opsporingsbevoegdheden (bijvoorbeeld de telefoontap) of oefent zelf bevoegdheden uit ten dienste 
van de opsporing (bijvoorbeeld het doorzoeken van een woning of het kantoor van een 
professioneel verschoningsgerechtigde). De reden voor zijn inzet bij deze vormen van 
bevoegdheidsuitoefening is gelegen in de rechtsbeschermende functie die de rechter-commissaris 
daarbij vervult: wegens de ingrijpendheid van de inbreuk op vrijheden van burgers wordt 
voorafgaande toetsing door, of uitoefening van de bevoegdheid door een rechterlijke autoriteit 
aangewezen geacht. Op vordering van de officier van justitie, op verzoek van de verdachte of, in 
bepaald omschreven gevallen ambtshalve, kan de rechter-commissaris voorts onderzoek doen ter 
aanvulling van het opsporingsonderzoek. Het meest in het oog springende voorbeeld is het 
verhoren van getuigen, daaronder begrepen bijzondere getuigen, zoals bedreigde, afgeschermde 
of zogenoemde kroongetuigen. Ook beoordeelt hij bezwaren tegen beslissingen van de officier van 
justitie. Bij dergelijk optreden dient hij vooral het belang van de volledigheid en evenwichtigheid 
van het opsporingsonderzoek. Hem zijn voorts specifieke bevoegdheden toegekend ter bewaking 
van de voortgang van het opsporingsonderzoek. De rechter-commissaris levert met zijn 
werkzaamheden in de eerste plaats een bijdrage aan een vlotte en evenwichtige afronding van het 
opsporingsonderzoek, overigens zonder dat hij verantwoordelijk is voor de vervolmaking daarvan 
of voor het tot klaarheid brengen van de zaak. Zijn inzet is gericht op het bevorderen van een 
evenwichtig onderzoek in verband met de deugdelijkheid van de vervolgingsbeslissing die aan de 
officier van justitie is opgedragen. De bijdrage van de rechter-commissaris aan een zo goed 
mogelijke voorbereiding van het onderzoek van de zaak op de terechtzitting staat in de tweede 
plaats ten dienste van de zittingsrechter zonder afbreuk te doen aan diens verantwoordelijkheid 
voor de berechting. Een opsporingsonderzoek dat bij het onderzoek op de terechtzitting 
incompleet blijkt te zijn, moet worden aangevuld en leidt tot vertraging voordat het onderzoek op 
de terechtzitting kan worden afgerond met een einduitspraak. 
 
De zittingsrechter 
De zittingsrechter is verantwoordelijk voor het onderzoek van en beslissen over de aan hem ter 
berechting voorgelegde strafzaak. Hij is uit dien hoofde verantwoordelijk voor de orde op de 
terechtzitting en de volledigheid van het onderzoek ter terechtzitting. Zijn taak vangt aan op het 
moment dat, volgens het nieuwe wetboek, een verzoek tot dagbepaling wordt verzonden door de 
officier van justitie aan de voorzitter van de rechtbank en hij de voorbereiding van de zitting ter 
hand neemt. De zittingsrechter beslist over de wijze waarop de berechting zal verlopen (denk aan 
het al dan niet houden van een regiezitting, het inlassen van een schriftelijke ronde, het horen van 
getuigen of deskundigen op de zitting). Hij wijst na sluiting van het onderzoek op de terechtzitting 
een eindvonnis of eindarrest. 
 
In het nieuwe wetboek wordt gepoogd te verzekeren dat het opsporingsonderzoek zo veel mogelijk 
is voltooid voordat de terechtzitting begint. Het laat niettemin geheel onverlet dat de 
zittingsrechter nader onderzoek alsnog noodzakelijk kan oordelen, ook tijdens en na het 
verhandelde tijdens het onderzoek. Hij behoudt te allen tijde de vrijheid om het onderzoek ter 
terechtzitting – met het oog op de volledigheid daarvan – te schorsen opdat nader onderzoek kan 
plaatsvinden, zoals het horen van getuigen, het benoemen van deskundigen, nader onderzoek 
door de politie of het doen opmaken van een reclasseringsrapportage. 
 
Voorop staat dat het aan de officier van justitie is om vanuit diens magistratelijke positie zoveel 
mogelijk relevant materiaal (belastend en ontlastend) voor te leggen opdat de rechter een 
eindoordeel kan vellen. Dat geldt niet alleen voor de bewijsbeslissing, maar ook voor de beslissing 
over het opleggen van een passende straf of maatregel. De versterking van de regeling van het 
vooronderzoek houdt zeker niet in dat de betekenis van het onderzoek op de terechtzitting 
daardoor geringer wordt. De bedoeling is primair dat de zittingsrechter zijn werk zonder nodeloze 
vertraging – bijvoorbeeld door verzoeken om aanvullende rapportage of verhoren, die al in het 
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vooronderzoek hadden kunnen worden verricht – kan doen. De discussie over de waarde die aan 
het verkregen en gepresenteerde onderzoeksmateriaal moet worden toegekend in het licht van de 
beantwoording van de vragen van de artikelen 348 en 350, behoort bij uitstek op de terechtzitting 
plaats te vinden. Uiteraard behoudt de zittingsrechter ten volle zijn eigen verantwoordelijkheid 
voor de omvang van het onderzoek op de terechtzitting. Onderzoek dat in de aanvang van het 
opsporingsonderzoek niet noodzakelijk leek kan later alsnog wenselijk blijken. Vanuit een oogpunt 
van een efficiënte procesvoering is het nuttig dat zodra deze noodzaak blijkt, zo snel mogelijk 
wordt beslist over het al dan niet uitvoeren daarvan. Het opsparen van al dan niet reële 
onderzoekswensen totdat deze op de terechtzitting kunnen worden beslist, leidt tot vermijdbare 
aanhoudingen. 
 
De raadkamer 
De raadkamer ten slotte is de rechterlijke autoriteit die beslist over kwesties waarvan de 
beoordeling door de rechter-commissaris of door de zittingsrechter – om uiteenlopende redenen – 
niet mogelijk of niet wenselijk is. De raadkamer representeert al lang niet meer de geheime 
rechterlijke beoordeling van het opsporingsonderzoek en van de vraag of vervolging moet worden 
ingesteld (rechtsingang). Het gaat om een enkelvoudige of meervoudige kamer van de rechtbank 
of het gerechtshof die beslist op beroep tegen beslissingen van de rechter-commissaris en op 
vorderingen tot (verlenging van de) voorlopige hechtenis en die voorts allerhande uit de strafzaak 
voortvloeiende, of daaraan verwante kwesties beoordeelt, zoals schadevergoeding, beklag tegen 
inbeslagneming en wraking. Een heel compacte aanduiding van de functie van de raadkamer is 
niet zo eenvoudig te geven: hij vormt in zekere zin een restrechter. Op de ontwikkeling van de 
raadkamerprocedure is reeds ingegaan in paragraaf 4.2. 
 
De behandeling door de rechtbank of het gerechtshof in raadkamer geschiedt, vanwege de aard 
van de voorliggende en verschillende beslispunten, volgens lichtere, flexibele regels dan die welke 
gelden voor de berechting (de terechtzitting waarop de behandeling van de strafzaak ten gronde 
plaatsvindt). In zo’n lichtere procedure beoogt de algemene raadkamerprocedure te voorzien. 
Deze dient als basis voor de diverse raadkamerprocedures waartoe het wetboek ingang biedt. 
Vanwege de diversiteit van raadkamerprocedures is evenwel dikwijls afwijking van, of aanvulling 
op deze procedure gewenst. Deze afwijkingen worden, evenals in het huidige wetboek, aangeduid 
in de nadere regeling van de diverse raadkamerprocedures. 
 
Door het wetsvoorstel wordt de hierboven geschetste positie van de verschillende rechterlijke 
autoriteiten nauwkeuriger afgebakend dan voorheen. Met betrekking tot de rechter-commissaris 
wordt bepaald dat hij in bij de wet bepaalde gevallen bevoegdheden uitoefent in het kader van de 
strafvordering. Daarmee is zijn inzet in beginsel mogelijk in elke fase van de strafzaak, maar wel 
beperkt tot specifiek in de wet aangeduide gevallen. De door de wet aangeduide gevallen zijn, 
zoals gezegd, divers en brengen met zich dat de rechter-commissaris voornamelijk bevoegdheden 
uitoefent op vordering van de officier van justitie, op verzoek van de verdachte of het slachtoffer, 
en alleen ambtshalve in specifiek omschreven gevallen, of na verwijzing door de rechter. De 
gerichtheid van zijn optreden wordt in de wet vastgelegd door aanduiding van de belangen die met 
de bevoegdheidsuitoefening van de rechter-commissaris zijn gemoeid, te weten de 
rechtsbescherming en daarnaast de volledigheid, de evenwichtigheid en de voortgang van het 
opsporingsonderzoek. 
 
Ook de positie van de rechter-commissaris en de zittingsrechter ten opzichte van elkaar wordt 
door de voorstellen scherper afgebakend doordat de overgang van voorbereidend onderzoek naar 
eindonderzoek op enkele punten anders wordt geregeld. Deze wijzigingen komen overigens tot 
uitdrukking in Boek 2 (hoofdstuk 5 en 10) en Boek 4 (hoofdstuk 1) en zijn of worden daar 
toegelicht. 
 
Ten eerste leiden de bij Boek 2 toegelichte voorstellen voor de zogenaamde pro-formazittingen tot 
een herbevestiging van de positie van de zittingsrechter en de rechter-commissaris in zaken 
waarin vaststaat dat het opsporingsonderzoek niet binnen negentig dagen is voltooid. In een 
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betrekkelijk gering aantal, doch in het algemeen zwaardere zaken is het opsporingsonderzoek niet 
binnen 90 dagen gereed voor behandeling van de strafzaak op de terechtzitting. Als gevolg van 
het opheffen van de termijn van 104 dagen waarbinnen het onderzoek ter terechtzitting moet 
aanvangen indien de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt, kan het opsporingsonderzoek 
langer doorlopen, opdat de officier van justitie op basis van een in beginsel afgerond onderzoek 
een vervolgingsbeslissing kan nemen. Gedurende die periode kan de rechter-commissaris als 
‘rechter in het vooronderzoek’ ononderbroken (dat wil zeggen zonder dat terugwijzing door de 
zittingsrechter benodigd is) gewenst onderzoek doen. Tegelijkertijd is er een toezichthoudende rol 
voor de raadkamer gericht op de vrijheidsbeneming van de verdachte. Aan de hand van het 
voortschrijdend onderzoek zal de raadkamer zich periodiek een zelfstandig oordeel moeten vormen 
over de noodzaak van het voortduren van de voorlopige hechtenis. De officier van justitie 
informeert de raadkamer over de stand van zaken van het opsporingsonderzoek en onderbouwt 
waarom de voorlopige hechtenis, in het licht van dat opsporingsonderzoek, moet voortduren. De 
bemoeienis van de rechter-commissaris en de raadkamer zoals geschetst brengt met zich dat de 
zittingsrechter niet met de zaak en het nog lopende opsporingsonderzoek wordt geconfronteerd 
via een zogenoemde pro-formazitting en hij voor opdrachten tot nader onderzoek weer moet 
terugwijzen naar de rechter-commissaris. 
 
Ten tweede blijft de rechter-commissaris tot de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting 
bevoegd onderzoek te doen, zoals wordt voorgesteld in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 
2, hoofdstuk 10. Dit betreft een verruiming van het huidige artikel 238. Op het moment dat door 
de officier van justitie een verzoek tot dagbepaling aan de voorzitter van de rechtbank is 
verzonden, kan de rechter-commissaris bevoegdheden die hem in titel 10.2 tot en met titel 10.4 
van hoofdstuk 10 van Boek 2 zijn toegekend alleen uitoefenen met de instemming van de 
voorzitter van de rechtbank. Dit betreft het horen van de verdachte of getuigen of het benoemen 
en verhoren van deskundigen. Voor het uitoefenen van bevoegdheden die hem zijn toegekend in 
de hoofdstukken 6 en 7 van Boek 2 heeft hij die instemming niet nodig. De zittingsrechter wordt, 
vanaf het moment dat hij de dag van de terechtzitting moet bepalen en het onderzoek op de 
terechtzitting aldus aanstaande is, wel betrokken bij de vraag of, gelet op dat onderzoek, het 
horen van een getuige of de benoeming van een deskundige door de rechter-commissaris 
aangewezen is. Deze betrokkenheid is op zijn plaats omdat het onderzoek betreft dat de rechter-
commissaris als het ware direct ten behoeve van de zittingsrechter verricht. Voor de uitoefening 
van de opsporingsbevoegdheden door de rechter-commissaris die hem zijn toegekend in hoofdstuk 
6 en 7 van Boek 2, zoals doorzoeking van een woning of het doen verrichten van DNA-onderzoek, 
is instemming van de zittingsrechter, ook in het hier bedoelde stadium, niet vereist en zelfs niet 
gewenst, zeker in de gevallen dat de rechter-commissaris deze bevoegdheden uitoefent op 
vordering van de officier van justitie. De zittingsrechter wordt zodoende niet betrokken bij het 
opsporingsonderzoek en hij kan zich bij de berechting onbevangen buigen over de zaak. Aldus 
worden het beginsel van rechterlijke onpartijdigheid en het beginsel van interne openbaarheid 
geborgd. 
 
Het opportuniteitsbeginsel en de grondslagleer 
Het opportuniteitsbeginsel is weliswaar een beginsel dat in de memorie van toelichting bij het 
wetboek van 1926 al als een ongewijzigd kenmerk van de Nederlandse strafvordering werd 
genoemd, maar dat betekent niet dat dit beginsel door de jaren dezelfde inhoud heeft gehouden. 
Zo heeft de uitleg van het opportuniteitsbeginsel die door het College van procureurs-generaal in 
de loop der jaren is gegeven, een aanzienlijke ontwikkeling ondergaan. Zo gaven de procureurs-
generaal in hun jaarverslag van 1980 aan het accent te leggen op ‘niet vervolgen’, tenzij daar 
doorslaggevende redenen voor aanwezig waren. Deze opvatting is evenwel gewijzigd, mede naar 
aanleiding van de constatering dat het hoge aantal kale beleidssepots, waarbij een verdachte van 
een strafbaar feit veelal door het uitblijven van enige justitiële reactie kon opmaken dat er niets 
met zijn zaak zou gebeuren, resulteerde in een groeiend handhavingstekort. De capaciteit van 
politie en justitie brengt per definitie mee dat niet in alle zaken waarin vervolging kan worden 
ingesteld en waarin dat wenselijk zou zijn, ook daadwerkelijk een justitiële reactie volgt. Niettemin 
maakt dat des te meer noodzakelijk dat deze beslissingen min of meer beredeneerd en niet 
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willekeurig tot stand komen en achteraf kunnen worden verantwoord. Tegen deze achtergrond 
moet de Aanwijzing opsporing van het College van procureurs-generaal (Stcrt. 2013, 35 757) 
worden gezien, waarin het aangeeft op welke wijze de beperkte capaciteit van politie en OM moet 
worden ingezet bij bepaalde categorieën van delicten. Met de normering van het politiesepot in het 
aangepaste artikel 156 (Boek 2, artikel 2.1.4.3) wordt ten slotte duidelijk gemaakt dat de politie 
onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie mag afzien van het opmaken of inzenden 
van een proces-verbaal. Het huidige vervolgingsbeleid heeft mede onder invloed van het 
toenemende belang van het slachtoffer meer het karakter gekregen van ‘wel vervolgen, tenzij er 
een goede reden is om daarvan af te zien’. Anders dan voorheen zal deze beslissing ook steeds 
meer ten opzichte van het slachtoffer moeten worden verantwoord. 
 
Met de jurisprudentie over de grondslagleer werd zowel de positie van de officier van justitie als 
dominis litis bevestigd als zijn stelplicht voor de aanvang en de omvang van het geding. De 
grondslagleer houdt in dat de officier van justitie geheel zelfstandig de omvang van het strafgeding 
bepaalt, als hij besluit om de zaak voor berechting in aanmerking te brengen. Van de rechter 
wordt verwacht dat hij zich alleen uitlaat over de merites van het tenlastegelegde feit en niet over 
wat een passende tenlastelegging zou zijn geweest voor het desbetreffende feitencomplex. Van 
deze grondslagleer zijn de scherpe kantjes in zoverre afgeslepen dat de gebondenheid aan de 
tenlastelegging in vergaande mate is versoepeld doordat het openbaar ministerie na de aanvang 
van het onderzoek en in appel nog ruime bevoegdheid heeft om te vorderen dat de tenlastelegging 
wordt gewijzigd, zodat later gebleken onregelmatigheden of onjuistheden nog kunnen worden 
hersteld. Voorts heeft de Hoge Raad aan de feitenrechter een aanzienlijke ruimte gelaten om bij de 
bewezenverklaring taal- en schrijffouten in de tenlastelegging met welwillende lezing te herstellen.  
“De Nederlandse strafrechter is geen lijdelijk arbiter, die slechts heeft af te wachten wat partijen 
hem uit het resultaat van het vooronderzoek verlangen aan te bieden, maar de rechter in 
strafzaken is daarentegen belast met de leiding van het onderzoek.”27 Uit dien hoofde kan de 
rechter de verdachte, getuigen en deskundigen ondervragen, maar hij kan ook niet op de 
terechtzitting aanwezige getuigen en deskundigen doen oproepen, niet aangeboden stukken doen 
overleggen en nader onderzoek dat hij – los van de wens van partijen – nodig oordeelt, laten 
verrichten. De rechter is de door de wet aangewezen hoeder voor de deugdelijkheid en 
volledigheid van het onderzoek; hij heeft daarom ook de zorg voor het kenbaar maken van de 
inhoud van de stukken opdat de procespartijen daartegen mogelijke bezwaren kunnen inbrengen. 
In de contourennota zijn voorstellen gedaan die ertoe strekken dat de rechter tijdens het 
onderzoek op de terechtzitting nadere vragen over zijn uitleg van de tenlastelegging kan stellen, 
die er mogelijkerwijs toe kunnen leiden dat de officier van justitie aanleiding ziet alsnog een 
vordering tot wijziging van de tenlastelegging in te dienen of voor de verdediging om deze 
interpretatie van de rechter of de vordering van de officier van justitie aan te vechten of te 
onderschrijven. Ten slotte is het strikte verbod voor de rechter om zich over de 
vervolgingsbeslissing uit te laten eveneens gemitigeerd, omdat wel moet worden gereageerd op 
verweren dat het openbaar ministerie het recht op strafvordering heeft verloren wegens 
onrechtmatige opsporing, ook al ligt de lat daarvoor volgens vaste jurisprudentie zeer hoog (vgl. 
het zogenaamde Zwolsmancriterium en daarna ontwikkelde jurisprudentie). Eveneens zal de 
rechter kunnen ingaan op verweren die inhouden dat willekeurig is vervolgd indien zonder enige 
reden is afgeweken van de strafvorderingsrichtlijn en daarover op de terechtzitting geen verklaring 
wordt verschaft. Voorlopige slotsom moet zijn dat de mogelijkheden van de verdediging om bij de 
rechter met succes te klagen over willekeurige of onrechtmatige vervolging op grond van de 
huidige jurisprudentie van de Hoge Raad betrekkelijk gering zijn. In het kader van de 
voorbereiding op Boek 4 (Berechting) zal nader worden ingegaan op de wijze waarop dergelijke 
verweren in de systematiek van het beslissingsschema van artikel 348 en 350 kunnen worden 
verwerkt. 
 

                                                
27 A.L. Melai, Polariteit en tegenspraak, Arnhem: Gouda Quint 1992. p. 156. 
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6.2.3 De private procesdeelnemers  

De verdachte 
Terecht wordt in het handboek van Corstens/Borgers als uitgangspunt genomen dat de verdachte 
de centrale figuur in de strafvordering is. Het gaat uiteindelijk om een specifieke beoordeling van 
zijn gedrag door verschillende autoriteiten en met verschillende consequenties die daaraan kunnen 
worden verbonden. Ook de gedachten over zijn positie hebben in de tijd een wezenlijke 
verandering ondergaan. In de negentiende eeuw werd de verdachte voornamelijk als object van 
onderzoek gezien in een inquisitoire procedure. Hij had onderzoek dat naar het strafbaar feit werd 
gedaan te dulden en had geen of geringe mogelijkheden om dit onderzoek voor het begin van de 
terechtzitting te beïnvloeden. In het huidige wetboek zijn aan de verdachte weliswaar een aantal 
rechten en plichten toegekend, maar de omvang daarvan is tijdens het onderzoek op de 
terechtzitting duidelijker dan in het vooronderzoek. 
In de loop van de tijd – vooral vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw – is een aantal 
dwangmiddelen en bevoegdheden uitdrukkelijk in de wet omschreven. Niettemin werd door het 
achtereenvolgens afkalven en wegvallen van het gerechtelijk vooronderzoek, het gemis van een 
duidelijk omlijnd juridisch kader voor het opsporingsonderzoek en de rol van de verdachte daarin, 
goed zichtbaar. Het gemoderniseerde wetboek beoogt daarin helderheid te scheppen. Een grote 
stap is daarin gezet na de totstandkoming van de implementatie van de EU-richtlijn 2013/48/EU 
betreffende o.a. het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures. Omdat in deze richtlijn 
is opgenomen dat een verdachte recht heeft op bijstand van een raadsman voorafgaand en tijdens 
het politieverhoor, is een belangrijke versterking van de positie van de verdachte in de eerste fase 
van het opsporing bewerkstelligd. Bijstand van een raadsman is essentieel bij de beoordeling van 
de vraag of in deze fase de verdachte terecht als zodanig is aangemerkt; dit klemt vooral als het 
gaat om vrijheidsbenemende dwangmiddelen als het ophouden voor onderzoek en de 
inverzekeringstelling. Met de implementatie van deze richtlijn is een aanzienlijke verandering in de 
positie van de verdachte en de Nederlandse strafvordering teweeggebracht. Hoewel in het nu 
geldende artikel 28 zonder nadere clausulering is opgenomen dat de verdachte zich door een 
raadsman kan laten bijstaan en dat hij zo veel mogelijk in de gelegenheid moet worden gesteld 
om zich met zijn raadsman in verbinding te stellen, is dit door de Hoge Raad tot 2009 bestendig 
beperkt uitgelegd. Het recht had slechts betrekking op een verdachte die reeds een raadsman had 
en met het verhoor behoefde niet te worden gewacht totdat de raadsman bij het verhoor aanwezig 
kon zijn. Keerpunt was de reeds genoemde uitspraak van het EHRM in de zaak Salduz, waarin een 
eerder recht op rechtsbijstand werd erkend. De Hoge Raad heeft het recht op bijstand van een 
raadsman voorafgaand aan het verhoor erkend in 2009 (NJ 2009, 349) en het recht op 
verhoorbijstand en op aanwezigheid bij het verhoor in 2015. Door de inwerkingtreding van de 
nieuwe wetgeving op 1 maart 2017 is aan deze ontwikkeling voorlopig een einde gekomen. 
 
De verplichtingen die voortvloeien uit de EU-richtlijn betreffende van het recht van de verdachte 
op informatie in strafprocedures (Stb. 2014, 433) en de EU-richtlijn over vertolking en vertaling 
(Stb. 2013, 85) voor de verdachte die de taal van de procedure niet beheerst, zijn inmiddels 
geïmplementeerd en in het wetboek opgenomen. De desbetreffende bepalingen zijn daartoe 
aangevuld; zij betekenen een verdere versterking van de positie van de verdachte in het 
vooronderzoek, omdat hij in een vroeg stadium wordt geïnformeerd over de inhoud en de omvang 
van zijn rechten en plichten. Voorts is vastgelegd dat een verdachte contact mag opnemen met 
een vertegenwoordiger van het consulaat in het land van zijn nationaliteit. Ten slotte wijs ik op de 
totstandkoming van de EU-richtlijn met betrekking tot de onschuldpresumptie (2016/343/EU). Het 
betreft de EU-richtlijn van 9 maart 2016 over de versterking van enkele aspecten van de 
onschuldpresumptie en van het recht op aanwezigheid tijdens het onderzoek op de terechtzitting 
in strafzaken tot stand gekomen (PbEU L 65). Bezien wordt of dit beginsel nog afzonderlijke 
codificatie behoeft. De bestaande rechten die voortvloeien uit artikel 6 EVRM (het zwijgrecht, het 
recht op verdediging) waren reeds in het wetboek opgenomen. Zij zullen hieronder in deze 
toelichting nader worden besproken. 
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De aan de verdachte toegekende rechten stellen hem in staat om – desgewenst na het raadplegen 
van een raadsman –, een eigen proceshouding te bepalen. Deze omvat de consequenties van het 
gebruik maken van zijn rechten dan het wel bewust daarvan afzien. Naarmate hij vollediger is 
geïnformeerd over de inhoud van de rechten die hem toekomen, kan hij daarvan effectiever 
gebruik maken. De positie van de verdachte in de eerste fase van het opsporingsonderzoek wordt 
mede versterkt doordat de aanvang van het eerste inhoudelijke politieverhoor dient als duidelijke 
markering van het voor de verdachte kenbare begin van het opsporingsonderzoek. Een aantal 
rechten wordt hem vanaf dat tijdstip toegekend, zoals een recht op kennisneming van de 
processtukken en een recht op een afloopbericht over het al dan niet instellen van vervolging.  
Een nieuwe verplichting die in het wetboek aan de verdachte (en later ook veroordeelde) is 
opgelegd is de vaststelling van zijn identiteit, die inhoudt dat hij moet dulden dat van hem 
vingerafdrukken worden afgenomen, een foto wordt gemaakt, en dat hij een 
strafrechtketennummer krijgt in de strafrechtketendatabank. 
 
De raadsman  
De raadsman staat de verdachte bij in de procedure die door het openbaar ministerie tegen hem is 
aangevangen. Hij wordt veelal in de zaak betrokken nadat de politie aan de raad voor de 
rechtsbijstand melding heeft gemaakt van een verdachte die prijs stelt op rechtsbijstand. In het 
wetboek is aangegeven op welke tijdstippen die verdachte aanspraak kan maken op 
rechtsbijstand. In het wetboek zijn ook bepalingen opgenomen waarin aan de beoordeling door de 
rechter wordt overgelaten of er – meestal om redenen gelegen in de persoon van de verdachte 
dan wel in de aard van de te behandelen zaak – aanleiding bestaat tot ambtshalve aanwijzing van 
een raadsman. Geregeld is in het bijzonder op welke tijdstippen de verdachte in aanmerking komt 
voor rechtsbijstand; de materiële voorwaarden daarvoor, zoals de hoogte van de 
toevoegingsvergoedingen, zijn geregeld in de Wet op de rechtsbijstand. 
 
Van de raadsman wordt in dit verband gesproken als het gaat om de specifieke relatie tussen 
advocaat en de verdachte. In het wetboek komen aan de advocaat vrijwel geen zelfstandige 
bevoegdheden toe in de zin dat de meeste van zijn bevoegdheden zijn afgeleid van die van de 
verdachte, aan wie die rechten rechtstreeks zijn toegekend. Het gebruik van deze bevoegdheden 
door de raadsman kan in de regel slechts plaatsvinden met instemming van de verdachte, die zijn 
procespositie zelfstandig kan bepalen. Zijn raadsman kan hem daaromtrent adviseren, maar de 
verdachte is niet gehouden om dit advies op te volgen. Het is aan de raadsman om te beoordelen 
wanneer hij meent dat het hem veelal op basis van de gedragsregels in gemoede niet meer 
mogelijk is om de verdediging van zijn cliënt te voeren. Op enkele punten in het vooronderzoek 
heeft de raadsman wel eigen bevoegdheden; deze zijn veelal ingegeven door het belang van het 
onderzoek (bijvoorbeeld het bijwonen van een verhoor van een getuige die als bedreigde getuige 
is aangemerkt). 
 
In het wetboek is opgenomen dat aan bijzondere getuigen (zoals de bedreigde getuige, de 
afgeschermde getuige of de getuige met wie een afspraak over strafvermindering aan de orde is) 
rechtsbijstand wordt gegeven. Datzelfde geldt voor slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven, 
die in aanmerking kunnen komen voor (kosteloze) rechtsbijstand. Dit heeft onder meer geleid tot 
een specialisme binnen de advocatuur: er zijn advocaten die zich toeleggen op het bijstaan van 
slachtoffers; deze bijstand strekt niet alleen tot feitelijke bijstand bij het verhoor door de politie of 
de rechter-commissaris, maar ook tot het bijstaan bij het uitoefenen van het spreekrecht en het 
indienen en toelichten van de vordering benadeelde partij. In de gevallen waarin rechtsbijstand 
mogelijk wordt gemaakt voor een andere dan de verdachte wordt gesproken van een advocaat van 
die betrokkene: slachtoffer, getuige of belanghebbende. 
 
Conclusie kan zijn dat de taak van de advocaat in het strafproces zich verbreed heeft tot het 
eerder bijstaan van de verdachte in het strafproces en het bijstaan van meer personen met andere 
belangen dan die van de verdachte. Het gaat hierbij bijvoorbeeld niet alleen om de hiervoor 
genoemde slachtoffers en bijzondere getuigen, maar ook om personen bij wie beslag wordt gelegd 
ter uitwinning van een toegewezen vordering tot ontneming aan een veroordeelde. 
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Meer actoren in het strafproces 
Zoals hiervoor betoogd is de aandacht van de wetgever destijds vooral uitgegaan naar het regelen 
van de positie van de verdachte ten opzichte van degenen die vooral tijdens het 
opsporingsonderzoek bevoegdheden jegens hem mochten uitoefenen. Deze bevoegdheden 
strekken tot het vergaren van bewijsmateriaal dat bij een positieve vervolgingsbeslissing aan de 
rechter wordt voorgelegd. In het wetboek was destijds geen aparte plaats ingeruimd voor andere 
personen van wie in het kader van de strafvordering medewerking werd verlangd. Het betreft hier 
in het bijzonder de positie van getuigen, slachtoffers en deskundigen. Bovendien zijn er steeds 
meer belanghebbenden (instanties en personen) voor wie het van belang is wat de omvang van 
hun verplichtingen is ten opzichte van de overheid in het strafproces. In dit verband kan worden 
gedacht aan het opvragen van informatie over financieel en gegevensverkeer bij banken, 
financiële instellingen, de beheerders van communicatiediensten, derden bij wie voorwerpen in 
beslag worden genomen met het oog op een ontnemingsvordering of personen bij wie ter plaatse 
onderzoek wordt gedaan (verhuurders van woningen). 
 
De getuige 
Getuigen kunnen een belangrijke rol spelen in de strafprocedure. In deze rol hebben sinds 1926 
belangrijke verschuivingen plaatsgevonden. De getuige werd aanvankelijk beschouwd als een 
instrument voor de waarheidsvinding, die een burgerplicht had om te verklaren. Inmiddels wordt 
onderkend dat een getuige vele hoedanigheden kan hebben. De getuige kan een toevallige 
voorbijganger zijn, maar ook een slachtoffer of medeverdachte. Erkend is dat de getuige ook 
rechtens te respecteren eigen belangen heeft. De belangrijke rol die verklaringen van getuigen in 
veel strafzaken spelen, vergt bovendien dat eisen aan (de totstandkoming van) die verklaring 
worden gesteld en dat soms maatregelen worden genomen om de getuige in staat te stellen die 
verklaring ook daadwerkelijk en onder juiste omstandigheden af te kunnen leggen. Zie ook 
paragraaf 7.6. 
 
De opvatting van de wetgever van 1926 was dat het voor getuigen een burgerplicht was om ter 
terechtzitting te verschijnen en mededeling te doen van wat zij hadden waargenomen. Het 
opzettelijk niet nakomen van de oproeping levert een strafbaar feit op. Getuigen die weigeren een 
verklaring af te leggen, kunnen op last van de rechter-commissaris in gijzeling worden genomen 
en kunnen door wie weigering een strafbaar feit plegen. Een uitzondering op de verplichting om 
getuigenis af te leggen bestond alleen voor de zogenoemde verschoningsgerechtigden.  
Verklaringen van getuigen spelen, zoals gezegd, in belangrijke rol in veel strafzaken. In de loop 
van de tijd is steeds meer erkend dat dat niet alleen betekent dat er verplichtingen moeten zijn 
voor getuigen – zoals een verschijnings- en een spreekplicht – maar ook dat bepaalde rechten aan 
de getuige moeten worden toegekend. Dat is zowel van belang voor de waarheidsvinding als voor 
de bescherming van de rechtens te respecteren belangen van de getuige zelf. Zo kan over het feit 
dat er lange tijd geen bijzondere regeling was voor getuigen die uit vrees voor represailles geen 
verklaring durfden af te leggen worden gezegd dat dit zowel een belemmering voor de 
waarheidsvinding vormde (de getuige verklaarde uit angst niet of niet naar waarheid) als de 
getuige in zijn rechtens te respecteren belangen raakte (de getuige liep het gevaar als gevolg van 
zijn verklaring (opnieuw) slachtoffer te worden van een strafbaar feit). In de regeling voor de 
bedreigde getuige is daarom een nieuw evenwicht gevonden tussen de belangen van de verdachte 
(met een in beginsel onbeperkt ondervragingsrecht), van de opsporing en vervolging (zo veel 
mogelijk bevoegdheden in het kader van de waarheidsvinding), en dat van de getuige (het belang 
om geen nadeel te ondervinden van het voldoen aan een wettelijke verplichting en vooral ook: het 
niet zelf of opnieuw slachtoffer worden van een strafbaar feit).28 Aparte regelingen zijn eveneens 
getroffen voor de zogenaamde afgeschermde getuige en de getuige die in aanmerking wil komen 
voor strafvermindering in ruil voor het afleggen van een belastende verklaring tegen een andere 
verdachte. In het nieuwe wetboek is in Boek 1 een apart hoofdstuk over de getuige opgenomen. 
Daarmee wordt zowel recht gedaan aan de belangrijke rol die deze actor heeft binnen het proces 

                                                
28 De Wet van 11 november 1993 (getuigenbescherming), Stb. 603, i.w.tr. op 1 februari 1994. 
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van waarheidsvinding, als aan de ontwikkeling dat ook met de rechtens te respecteren eigen 
belangen van de getuige rekening moet worden gehouden. Zie verder paragraaf 7.6.  
 
Het slachtoffer 
Volgens de wetgever van 1926 had de officier van justitie zich bij de vervolging en tijdens zijn 
optreden op de terechtzitting niet alleen rekenschap te geven van het publieke belang, waardoor 
straf wordt opgelegd aan die verdachten die daarvoor in aanmerking komen, maar ook het 
specifieke belang van het slachtoffer. Om die reden was er voor het slachtoffer geen eigen rol 
voorzien op de terechtzitting met uitzondering van die als getuige als dat in het belang van het 
onderzoek nodig werd geacht. Gevoelens van afkeuring over een gedraging van de verdachte 
werden op de terechtzitting zowel namens het publieke belang als wel namens het slachtoffer bij 
uitstek door de officier van justitie vertolkt. Aan deze benadering is sinds het begin van de jaren 
negentig van de vorige eeuw een einde gekomen door de erkenning van de eigen positie en 
belangen van het slachtoffer. Deze vond allereerst plaats in de richtlijnen van het College van 
procureurs-generaal over de bejegening van slachtoffers in het begin van de jaren negentig van de 
vorige eeuw. Later werd deze geformaliseerd en uitgebreid bij de Wet versterking positie van het 
slachtoffer (Stb. 2010, 1). In de wet werd een nieuwe titel opgenomen inzake het slachtoffer 
(artikelen 51a tot en met 51h) ter implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de 
Europese Unie van 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in het strafproces (PbEG 
201, L 82). 
 
Het slachtoffer is stellig niet alleen een instrument van waarheidsvinding, maar een persoon met 
rechten en plichten en een eigen opvatting over de bewijsbaarheid van het feit, de schade die hij 
daardoor heeft geleden en de passende straffen en maatregelen die aan de dader moeten worden 
opgelegd. In het begin van deze eeuw kreeg het slachtoffer spreekrecht (Stb. 2004, 382), 
allereerst om te kunnen meedelen welke gevolgen het strafbaar feit voor hem heeft gehad. Dit is 
met ingang van 1 juli 2016 verruimd tot een onbeperkt spreekrecht (Stb. 2016, 160), waardoor hij 
zich ook kan uitlaten over de bewijsbaarheid van het feit en de door hem passend geachte straf. 
Wel is vastgehouden aan het standpunt dat het slachtoffer geen procespartij met een eigen 
vervolgingsrecht is, maar wel een procesdeelnemer. 
 
De aanwezigheid van het slachtoffer in het strafproces maakt de betrokkenheid van de officier van 
justitie in dit geheel niet minder of kleiner. In het wetboek is een instructienorm opgenomen voor 
de officier van justitie en de rechter om ervoor te zorgen dat het slachtoffer of diens nabestaanden 
met respect worden bejegend. Deze instructienorm wordt in hoofdstuk 5 van dit boek over het 
slachtoffer nader uitgewerkt, met inbegrip van de implementatie van de EU-richtlijn over de 
minimumnormen voor de slachtoffers (2012/29/EU) (Kamerstukken 34236). 
In de aanwijzingen van het College van procureurs-generaal wordt de taak van de officier van 
justitie met betrekking tot de informatievoorziening over de voortgang van de concrete zaak en de 
mogelijkheden voor schadevergoeding nader uitgewerkt. In het kader van de modernisering 
worden in de Boeken 4 en 5 enkele voorstellen gedaan voor de verbetering van de positie van de 
benadeelde partij. 
 
Met de inwerkingtreding van de minimumnormen voor het slachtoffer volgens de gelijknamige EU-
richtlijn wordt deze instructienorm uitgewerkt in verplichtingen om het slachtoffer dat daarom 
verzoekt te informeren over de loop en de uitkomst van de procedure, zijn rechten en plichten 
daarin en de mogelijkheden van het verhalen van de schade op de dader. 
 
Ook bij de vordering van de benadeelde partij is een ontwikkeling te zien waarin het slachtoffer 
steeds meer een status krijgt binnen het strafproces. De procedure was aanvankelijk bedoeld als 
een afzonderlijke accessoire procedure voor het verhaal van eenvoudig vast te stellen 
schadevorderingen. Extra vereiste daarbij was alleen dat de officier van justitie zich bij requisitoir 
ook kon uitlaten over de gegrondheid en toewijsbaarheid van de vordering van de benadeelde 
partij. Deze bleef zelf verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van zijn toegewezen vordering. 
Door de koppeling van de schadevergoedingsmaatregel aan de toewijzing van de vordering van de 
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benadeelde partij wordt het slachtoffer ondersteund bij de tenuitvoerlegging van het vonnis omdat 
de inning is opgedragen aan het Centraal Justitieel Incassobureau. Bij gebreke van tijdige betaling 
ontvangt het slachtoffer van ernstige zeden- of geweldsmisdrijven na acht maanden het volledige 
openstaande bedrag. Voor de overige slachtoffers geldt een maximale uitkering van €5000; de 
Staat die dit bedrag voorschiet, verhaalt dit op de veroordeelde. 
 
Bij gelegenheid van het VAO over de contourennota op 17 maart 2016 is de motie Van Oosten en 
Recourt (Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 305) aangenomen die verzoekt om permanente 
aandacht voor slachtoffers. Aan deze wens is in de eerste plaats voldaan door het opnemen van 
artikel 1.1.1.4, waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat strafvordering geschiedt op een wijze die 
recht doet aan de belangen van het slachtoffer. 
Dit zal ertoe leiden dat waar mogelijk in de toelichting op de wetsvoorstellen die in het kader van 
de modernisering zullen worden uitgebracht op de positie van het slachtoffer zal worden ingegaan. 
In ieder geval zal onder ogen worden gezien welke gevolgen een wetsvoorstel voor een slachtoffer 
zal kunnen hebben. Dit betekent evenwel niet dat elk wetsvoorstel verplicht zal worden voorzien 
van een slachtofferparagraaf. Voor het overige verwijs ik ook naar de ontwikkeling van het 
meerjarenprogramma voor het slachtofferbeleid. Een belangrijke inzet van de instanties binnen de 
strafrechtelijke keten en van Slachtofferhulp Nederland zal eerst en in het bijzonder uitgaan naar 
het implementeren van de wettelijke regeling zoals deze komt te luiden na de inwerkingtreding 
van het wetsvoorstel dat voorziet in de implementatie van richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van 
strafbare feiten (Kamerstukken II 2014/15, 34 236, nr. 2). 
 
Deskundigen 
Met betrekking tot de deskundige is op te merken dat in de afgelopen jaren steeds meer aandacht 
is komen te vallen op de kwaliteit en de selectie van deskundigen en de waardering van 
deskundigenverklaringen bij de bewijsbeslissing. Gepoogd is om in het bijzonder beter overleg te 
bewerkstelligen tussen de deskundige en de rechter die de opdracht verstrekt teneinde tot beter 
begrip van elkaars verantwoordelijkheid en vergroting van de begrijpelijkheid en bruikbaarheid 
van de uitgebrachte rapportages te komen. In 2009 is in het wetboek een aparte titel voor de 
deskundige opgenomen (artikelen 51i tot en met 51m) (Stb. 2009, 33). Ter verhoging en 
objectivering van de kwaliteit van deskundigen is bij inwerkingtreding van deze wet het 
Nederlands register voor gerechtelijk deskundigen opgericht. Registratie van deskundigen op 
bepaalde terreinen geeft een indicatie van de kwaliteit en de normen waaraan deze deskundigen 
voldoen. Daarmee wordt niet bereikt dat er een dekkend overzicht tot stand zal komen van alle 
deskundigheid die in een strafproces benodigd zal zijn. Wel kunnen (en zijn) voor bepaalde 
groepen gedeelde normen en eisen worden geformuleerd, zoals bij forensische psychologen en 
psychiaters en DNA-deskundigen. Niettemin is het de vraag of voor alle relevante specialismen 
dergelijke normen en eisen kunnen worden ontwikkeld.  
De regeling geeft nog geen criteria voor de beantwoording van de vraag hoe de rechter een 
deskundigenoordeel moet wegen in verband met de beslissing of het bewijs of de strafoplegging. 
In Boek 2 zijn in hoofdstuk 4 in het kader van het deskundigenonderzoek in opdracht van de 
officier van justitie wel enkele terminologische aanpassingen opgenomen, maar deze moeten 
worden gezien tegen de achtergrond van de vormgeving van bevoegdheden zoals deze in Boek 2 
zijn doorgevoerd. 
 
Overige procesdeelnemers 
Ten slotte zijn er procesdeelnemers die met enige regelmaat op de terechtzitting aanwezig zullen 
zijn, maar aan wie geen of slechts in beperkte mate eigen rechten, meestal alleen plichten, zijn 
toegekend. Te denken valt aan medewerkers van de reclassering, rapporteurs van de Raad voor 
de Kinderbescherming, maatschappelijk werkers van het Bureau jeugdzorg of verslavingszorg. 
Deze zullen, zoals hiervoor aangeduid, in de regel als getuige worden gehoord. Wel een eigen 
status hebben de ouders van de minderjarige verdachte, die desgevraagd het woord kunnen 
voeren ten behoeve van de belangen van hun kind. Men spreekt in dit geval wel over het gesloten 
stelsel van informanten; de rechter dient degenen die hem – anders dan de officier van justitie of 
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de verdachte – informatie verschaffen als deskundige of getuige te horen, opdat zij beseffen dat 
de verklaring die zij afleggen niet vrijblijvend is en dat daaraan rechtsgevolgen kunnen worden 
verbonden (meineed bij onwaarheid of gebruik als bewijsmiddel). 
 
Ten slotte wil ik in dit verband aantekenen dat alle personen die hier als procesdeelnemer zijn 
genoemd niet aan één vaste rol gebonden zijn. Zij kunnen bij ieder strafbaar feit een andere rol 
vervullen en hebben uit dien hoofde recht op passende rechtsbescherming. Slachtoffers kunnen 
later verdachte worden of als getuige worden gehoord. Ook verdachten kunnen als getuige in een 
zaak tegen een andere verdachte worden gehoord, terwijl voorts mogelijk is dat zij op een later 
tijdstip zelf slachtoffer worden van een strafbaar feit of eerder slachtoffer zijn geweest van een 
strafbaar feit. Daarom is het aannemen van een vaste tegenstelling tussen de belangen van 
slachtoffers en verdachten ongelukkig en onjuist. Die belangen zijn niet onveranderlijk en de 
belangen van het slachtoffer wegen niet per definitie zwaarder dan die van de verdachte of 
omgekeerd. Wel is het zo dat aan de eisen van een behoorlijk proces dient te worden voldaan door 
recht te doen aan de belangen van de verdachte én het slachtoffer. In de woorden van prof. mr. C. 
Kelk: “Men vergete niet dat ook het slachtoffer zelf als staatsburger een wezenlijk belang heeft bij 
dit internationaal zo verheven principe van het eerlijke proces. Ook op een slachtoffer van een 
ernstig misdrijf kan potentieel van toepassing zijn: heden ik, morgen gij. Noch daderschap, noch 
slachtofferschap zijn het privilege van wie dan ook.”29 
 
7 Algemene toelichting op de hoofdstukken van Boek 1 

7.1 Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen en definities 

In hoofdstuk 1, titel 1.1, zijn naast het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel drie hoofdbeginselen 
opgenomen die voortvloeien uit artikel 6 EVRM en de recente EU-richtlijn over de 
onschuldpresumptie. Specifieke rechten, zoals het recht op aanwezigheid van de verdachte, een 
adequate verdediging en toegang tot rechtsbijstand en het ondervragingsrecht zullen worden 
uitgewerkt op de plekken in het wetboek waar dit inhoudelijk het meest voor de hand ligt, zoals in 
hoofdstuk 2 voor wat betreft de behandeling van zaken door de rechter en de rechten van de 
verdachte in hoofdstuk 4. Toegevoegd is ten slotte een beginsel dat voortvloeit uit de verbrede 
doelstelling van het strafprocesrecht waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat recht wordt gedaan 
aan de belangen van het slachtoffer. 
In titel 1.2 is een opsomming opgenomen van definities die van belang zijn voor de toepassing in 
het hele wetboek. Het gaat om een aantal centrale begrippen in de strafvordering: 
opsporingsambtenaar, opsporing, berechting, de terminologie van rechterlijke beslissingen en 
eindvonnissen en eindarresten. Verder bevat deze titel definities die reeds waren opgenomen in de 
bestaande Titel VI van het Eerste Boek: het betreft de minderjarige, de termijnen, de reikwijdte 
van het begrip misdrijf, terroristisch misdrijf en de aanduiding van Onze Minister. 
 
7.1.1 Titel 1.1: Inleidende bepalingen 

In titel 1.1 zijn, in aanvulling op het huidige artikel 1, de hoofdbeginselen verankerd uit het EVRM 
en de Grondwet met directe relevantie voor het strafprocesrecht. 
 
Inleidende bepaling: Het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel  
Artikel 1: Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien. Dit artikel blijft als 
onbetwist fundament van het wetboek ongewijzigd. De betekenis van dit artikel kan moeilijk 
worden overschat. Het beginsel beoogt de rechtszekerheid te bevorderen en is onmiddellijk 
verbonden met het uitgangspunt van de rechtsstaat dat het recht de burger bescherming moet 
bieden tegen willekeur van de overheid. Zo fungeert de wet als waarborg voor de burger, maar 
eveneens en tegelijkertijd bevat zij voor de overheid de bevoegdheidsgrondslag voor 

                                                
29 C. Kelk, ‘Slachtofferverklaringen in woord en geschrift’, DD 2003, p. 101. 
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strafvorderlijk optreden.30 Het bevat de strafvorderlijke pendant van het legaliteitsbeginsel. De 
boodschap daarvan is dat de grondslag voor de uitoefening van bevoegdheden in een formele wet 
moet worden neergelegd en dat alleen uitwerking daarvan in een algemene maatregel van bestuur 
mogelijk is.31 In de contourennota is in paragraaf 3.5 ingegaan op het primaat van de wetgever en 
de mogelijkheden van delegatie. Uitgangspunt blijft dat de reikwijdte en de voornaamste 
duurzame normen in het wetboek worden opgenomen (Ar 22), terwijl voorschriften van meer 
technische of administratieve aard of voorschriften die vaak wijziging behoeven, beter op lager 
niveau kunnen worden uitgewerkt (Ar 26). Op dit punt is hiervoor in deze toelichting uitvoeriger 
ingegaan in paragraaf 2.2 over de rechtsbronnen van het strafprocesrecht. Bij de modernisering 
van het wetboek wordt nadrukkelijk bezien welke regels op het niveau van de wet behoren te 
worden vastgesteld en welke regels beter kunnen worden opgenomen in een amvb. Gestreefd 
wordt naar meer consistentie op dit punt dan bij het huidige wetboek het geval is. 
 
Over de verhouding tussen de algemene maatregel van bestuur en het legaliteitsbeginsel is 
vanwege de kritiek op eerdere voorstellen voor een ruimer gebruik van de algemene maatregel 
van bestuur in de strafvordering voorts uitdrukkelijk voorlichting verzocht aan de Raad van State. 
De Raad kon zich met de verwoording van de hiervoor genoemde bestaande criteria verenigen. 
Hiermee wordt het primaat van de formele wet boven de algemene maatregel van bestuur verder 
bestendigd. 
 
Overige algemene strafvorderlijke beginselen 
Bij de aanvang van dit project is betoogd dat de modernisering niet het realiseren van een 
stelselwijziging ten doel had. In de advisering over de contourennota hebben de Raad voor de 
rechtspraak (Rvdr), de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) en de Nederlandse Orde 
van Advocaten (NOvA) zich evenwel bezorgd getoond over het ontbreken van een samenhangende 
beschouwing over de grondslagen en beginselen die aan het wetboek ten grondslag zijn gelegd. 
Prof. mr. C.P.M. Cleiren heeft terecht gewezen op de samenhang die bestaat tussen het materiële 
strafrecht en het strafprocesrecht en de wisselwerking daartussen.32 Niettemin zou het gelijktijdig 
aanvatten van beide wetboeken een operatie betekenen die dermate ingrijpend en veelomvattend 
zou zijn dat dit op voorhand al een te grote belasting voor de strafrechtspleging zou betekenen. De 
in gang gezette procedure voor de modernisering van dit wetboek heeft reeds veel 
teweeggebracht en brengt door haar omvang aanzienlijke gevolgen voor de praktijk mee. Door 
een verdere vergroting van de reikwijdte ontstaat nog grotere complexiteit en minder zicht op het 
einddoel: een duidelijker wetboek. 
 
De zorg over het ontbreken van een fundamentele herbezinning op de grondslagen en beginselen 
die bij de advisering over de contourennota is uitgesproken zou terecht zijn als het hier een 
algehele herziening van het wetboek betrof en geen modernisering. Beklemtoond moet worden dat 
de beginselen en belangrijke uitgangspunten die aan het huidige wetboek ten grondslag liggen, 
behouden blijven. De verlangde doordenking van deze grondslagen en beginselen heeft voor een 
belangrijk deel reeds plaatsgevonden in het kader van het onderzoeksproject Strafvordering 2001. 
Dit is afgerond met een omvangrijke en zeer grondige studie in vier delen, waarvan de conclusie 
luidde dat er geen dringende redenen aanwezig waren om aan te sturen op een stelselwijziging. Er 
is tegen deze achtergrond geen reden om een dergelijke omvangrijke studie tien jaar na voltooiing 
daarvan te herhalen en algemeen aanvaarde beginselen wederom ter discussie te stellen. Dat 
betekent dat de grondtrekken van het stelsel gehandhaafd blijven. 

                                                
30 C.P.M. Cleiren, in: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns en M.J.M. Verpalen (red.), Tekst & Commentaar Strafvordering, 
Deventer: Kluwer 2013, aant. 3 bij artikel 1. 
31 A.L. Melai, ‘Het dominante Wetboek van Strafvordering’, in: Polariteit en tegenspraak. Een selectie uit het 
werk van A.L. Melai, Arnhem: Gouda Quint 1992, p. 215-218; G.J.M. Corstens, ‘De wet als bron van 
strafprocesrecht’, in: Ch.J. Enschedé e.a. (red.), Naar eer en geweten. Liber Amicorum J. Remmlink, Arnhem: 
Gouda Quint 1987, p. 93 e.v.; P.A.M. Mevis, Constitutioneel strafrecht, Deventer: Gouda Quint 1998; K. 
Rozemond, Strafvorderlijke rechtsvinding (diss.), Deventer: Gouda Quint 1998; M.S. Groenhuijsen en G. 
Knigge (red.), Afronding en verantwoording. Eindrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer: 
Kluwer 2004, p. 8-77, i.h.b. p. 37 en 38. 
32 C.P.M. Cleiren, ‘Modernisering van het Wetboek van Strafvordering’, Strafblad 2015/40, p. 267-276. 
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Ten slotte wijs ik nog op de uiteenzetting van minister Ort over strafvorderlijke beginselen bij de 
presentatie van het ontwerp-wetboek, waarbij hij aandacht vroeg voor twee onderscheidende 
kenmerken van de Nederlandse strafvordering, namelijk het ontbreken van lekenrechtspraak en 
de omstandigheid dat in de wijze van berechting geen onderscheid wordt gemaakt tussen de 
misdrijven naar gelang zij een ernstiger of minder ernstig karakter dragen. (het verschil tussen 
wanbedrijven en delicten werd opgeheven) (Bijlagen Handelingen II 1913/14, 286, nr. 3, blz. 53). 
Verder noemde hij als leidende beginselen van de Nederlandse strafvordering het recht op hoger 
beroep en het opportuniteitsbeginsel (blz. 54). 
 
Wel werden door de onderzoeksgroep van de hoogleraren Groenhuijsen en Knigge waardevolle 
voorstellen geformuleerd voor bepaalde accentverschuivingen, waarvan ik de voornaamste (de 
herstructurering van het vooronderzoek) in het bijzonder ter harte heb genomen. Het realiseren 
daarvan in Boek 2 heeft tot een zeer omvangrijk wetsvoorstel geleid, waaraan een intensieve 
gedachtewisseling met de praktijk is voorafgegaan. Daarin gaat het niet alleen om de verschillende 
– soms tegengestelde – belangen van verdediging, opsporing, slachtoffers en waarheidsvinding, 
maar ook om reële belangen van derden met het oog op hun medewerking aan de opsporing. Bij 
de voorbereiding van de hoofdstukken die in dit boek een plaats hebben gekregen blijkt 
voortdurend hoe de normering van de verschillende bevoegdheden op elkaar van invloed is en dat 
eenmaal gemaakte keuzen op verschillende terreinen doorwerken. 
 
Terecht heeft de Afdeling advisering van de Raad van State in haar voorlichting erop gewezen dat 
er in de verdere uitwerking van de voorstellen rekenschap moet worden gegeven van de wijze 
waarop de voorstellen ingrijpen op de beginselen en uitgangspunten van strafvordering. Het is 
inderdaad niet uitgesloten dat – zoals hiervoor is geschetst voor Boek 2 – bepaalde voorstellen 
gevolgen zullen hebben voor de betekenis en reikwijdte van de regeling in de onderdelen en 
hoofdstukken van de voorgestelde regelingen. In de toelichting op de afzonderlijke voorstellen zal 
dan ook in navolging van deze suggestie uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan de 
doorwerking van de voorstellen op de algemene uitgangspunten en principes die aan de 
strafrechtspleging ten grondslag liggen. 
 
Tegen deze achtergrond stel ik voor om in het begin van het wetboek op te nemen welke 
algemene beginselen in de strafvordering gelden. Zij worden daarmee duidelijk verankerd en in de 
overige onderdelen van het wetboek kan, als daartoe aanleiding bestaat, daarnaar worden 
verwezen. 
  
Keuze voor opsomming algemene beginselen van strafvordering 
Het belang van een aantal beginselen die in hun geheel of onderdelen daarvan op verschillende 
plaatsen in het wetboek zijn opgenomen, wordt in dit boek benadrukt door ze bijeen te zetten en 
waar nodig nog uitdrukkelijk te benoemen, zoals berechting binnen een redelijke termijn. Het gaat 
om de beginselen die in artikel 6 EVRM en het Europees Handvest zijn neergelegd en voor een deel 
ook in bepalingen in de Grondwet zijn vervat. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht welk belang 
de regering hecht aan deze beginselen. 
In de tekst van de in gang gezette wijziging van de Grondwet luidt artikel 17 GW, eerste lid: 
”Ieder heeft bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging recht op een eerlijk proces binnen een 
redelijke termijn voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter”. P.A.M. Mevis heeft er in 
verschillende publicaties op gewezen dat het recht op een eerlijk proces in de Grondwet moet 
worden verankerd en dat bestaande grondwettelijke waarborgen in het wetboek niet prominent uit 
de verf komen.33 Door de plaatsing van deze beginselen in Boek 1 komt het fundamentele 
karakter van deze bepalingen tot uitdrukking. Met het opnemen van deze beginselen is echter niet 
beoogd daaraan een nieuwe of andere betekenis toe te kennen dan deze in de bestaande doctrine 
en uitleg van de Hoge Raad en het EHRM vorm hebben gekregen. 
 

                                                
33 Zie o.a. DD 2014, p. 985. 
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Met betrekking tot het nemo teneturbeginsel wijs ik in het bijzonder nog op de omstandigheid dat 
op 9 maart 2016 de EU-richtlijn over de onschuldpresumptie en het recht om zichzelf niet te 
incrimineren is vastgesteld. Bezien zal worden of en op welke wijze implementatie van deze 
richtlijn (buiten het kader van het huidige stadium van de modernisering van het wetboek ) 
noodzakelijk is. 
De uitwerking wordt in deze bepalingen specifiek voor de verdachte gegeven. Voor zover kan 
worden gedacht aan een ruimere werking van dit recht, bijvoorbeeld voor een getuige die zichzelf 
niet zou behoeven te belasten, een slachtoffer dat belang heeft bij opsporing van een verdachte of 
een derde belanghebbende bij wie ten onrechte voorwerpen in beslag worden genomen, verwijs ik 
naar de toelichting bij deze onderdelen. 
 
Toelichting behoeft nog waarom andere rechten uit artikel 6 EVRM niet als beginsel worden 
genoemd: het recht op berechting in aanwezigheid van de verdachte, het recht op kennis van de 
inhoud van de beschuldiging, het recht op rechtsbijstand en de mogelijkheden voor het 
voorbereiden van een effectieve verdediging, het recht op bijstand van een tolk en het 
ondervragingsrecht. Deze rechten krijgen als aspecten van het beginsel van het eerlijk proces op 
verschillende plaatsen nadere uitwerking in het wetboek. Een eerste belangrijke uitwerking is te 
vinden in de paragrafen over de behandeling van zaken door de rechter (hoofdstuk 2): het belang 
van onpartijdigheid en onbevooroordeeldheid, het verhoor van de verdachte met het zwijgrecht en 
het pressieverbod. Het gaat daarbij ook om het recht op kennis van de inhoud van de 
beschuldiging, het recht op rechtsbijstand en de mogelijkheden voor het voorbereiden van een 
effectieve verdediging, inclusief het kennis krijgen van de processtukken op grond van de interne 
openbaarheid, en het recht op bijstand van een tolk in algemene zin. 
 
Artikel 1.1.1.2 (recht op een eerlijk proces) 
Bij de eerst volgende wijziging van de Grondwet is het voorstel om artikel 17 GW, eerste lid, in te 
voegen (Kamerstukken II 34 517). De tekst daarvan luidt: ”Ieder heeft bij het vaststellen van zijn 
rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde 
vervolging recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn voor een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter”. De tekst is mede toegespitst op de rechten van de verdachte in dit wetboek 
en geeft de doorwerking van het EVRM (artikel 6, eerste lid) en het Europees Handvest (artikel 47) 
aan. Het onderdeel over de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid is afzonderlijk opgenomen in 
artikel 1.2.1.1. 
 
Artikel 1.1.1.3 (onschuldpresumptie) 
De gelegenheid is te baat genomen om dit algemene beginsel, neergelegd in artikel 6, tweede lid, 
EVRM, artikel 14, tweede lid, IVBPR, en artikel 48, eerste lid, Europees Handvest in het begin van 
het wetboek tot uitdrukking te brengen. Op 9 maart 2016 is de EU-richtlijn 2016/343/EU over de 
versterking van enkele aspecten van de onschuldpresumptie en van het recht op aanwezigheid 
tijdens het onderzoek op de terechtzitting in strafzaken tot stand gekomen (PbEU L65/1). De 
positie van de verdachte wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 5 van dit Boek. Belangrijke functie 
van dit beginsel is dat het de wetgever en de strafrechtelijke autoriteiten inprent dat de verdachte 
niet op voorhand als veroordeelde mag worden aangemerkt. 
 
Artikel 1.1.1.4 (recht doen aan belangen van het slachtoffer) 
Strafvordering vindt plaats met inachtneming van de belangen van het slachtoffer. Dit artikel is 
het resultaat van de ontwikkeling die in de paragrafen 1.2, 1.4 en 6.2 is beschreven. De positie 
van het slachtoffer in het strafproces is de afgelopen jaren aanzienlijk versterkt. Deze positie is 
veranderd van de relatief beperkte rol als benadeelde partij in een bredere rol als procesdeelnemer 
met wiens belangen in elke fase van het strafproces rekening moet worden gehouden. In dat 
kader zijn aan het slachtoffer rechten toegekend, waarvan zo veel mogelijk moet worden 
verzekerd dat hij deze kan uitoefenen als hij dat wenst. Met het opnemen van het beginsel wordt 
verzekerd dat de strafrechtelijke autoriteiten zich rekenschap geven van de belangen van het 
slachtoffer. Deze versterkte wettelijke positie van het slachtoffer zorgt ook voor een potentieel 
grotere kwetsbaarheid van het slachtoffer. Naast het kunnen uitoefenen van de rechten van het 
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slachtoffer moet het strafproces er daarom tevens op ingericht zijn het slachtoffer zodanig te 
behandelen dat het slachtoffer niet nog eens slachtoffer wordt, maar ditmaal van het strafproces. 
Zogenaamde secundaire victimisatie (ofwel bijkomende schade) van het slachtoffer kan optreden 
als onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van het slachtoffer. Hier kan 
bijvoorbeeld sprake van zijn als een slachtoffer niet of onvoldoende geïnformeerd wordt over het 
verloop van de strafzaak, terwijl hij te kennen heeft gegeven daarop prijs te stellen. Waar 
opportuun zijn daarom in dit wetboek mogelijkheden opgenomen om het slachtoffer bij het 
uitoefenen van zijn rechten te beschermen. Soms betreft het dan de mogelijkheid om bij de 
rechter-commissaris beklag te doen over het weigeren van de officier van justitie van het verzoek 
tot inzage in de stukken, soms betreft het de mogelijkheid om zelfstandig in hoger beroep te 
kunnen tegen de beslissing over de vordering van de benadeelde partij. Het beschermen van het 
slachtoffer is overigens niet alleen een zaak van voldoende wettelijke waarborgen, maar zeker ook 
een zaak van goede afspraken en uitvoering door de organisaties die in de strafrechtspleging zijn 
betrokken. 
 
7.1.2 Titel 1.2: Definities 

Na de opsomming van enkele algemene strafvorderlijke beginselen volgen enkele definities in titel 
1.2. Het betreft voor een deel de begrippen die nu zijn opgenomen in de artikelen 127 tot en met 
138d van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen, ook wel aangeduid als de 
betekenistitel, waarin een aantal bepalingen voornamelijk ad hoc is samengebracht. Daarin 
bestaat nu geen ordening. Vastgesteld kan slechts worden dat deze titel min of meer organisch 
historisch tot stand is gekomen. 
 
Voor opneming in de algemene bepalingen zijn de volgende – elkaar deels overlappende – 
gezichtspunten gehanteerd. Deze doen ook recht aan een aantal belangrijke uitgangspunten voor 
de modernisering van het wetboek zoals de hiervoor beschreven thematische aanpak met 
aandacht voor de interactie tussen procesdeelnemers met behoud van de bestaande verhoudingen 
tussen opsporingsambtenaren en openbaar ministerie, openbaar ministerie en rechter, en ten 
slotte een wetboek dat in hoofdlijnen ook voor de niet rechtsgeleerde burger toegankelijk is. Dat 
betekent dat uit de opzet van Boek 1 (de structuur van de hoofdstukken en de regeling van de 
positie van procesdeelnemers) een algemene indruk kan worden verkregen van de verschillende 
fasen in de procedure, zoals opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging, het 
opsporingsonderzoek en de berechting. 
 
Voor opname in dit hoofdstuk is als eerste uitgangspunt genomen dat begrippen die door het 
gehele wetboek terugkomen of van belang zijn voor het gehele wetboek in Boek 1 worden 
omschreven. Voor een deel zullen deze ook weer terugkomen in de andere boeken, zoals in het 
bijzonder in de Boeken 2, 3 en 4, waarmee een nauwe samenhang bestaat. Een derde 
uitgangspunt is geweest dat met de omschrijving van een aantal hoofdbegrippen (opsporing, 
opsporingsonderzoek, berechting) is gepoogd een uiterst globaal inzicht in de structuur van het 
wetboek te verschaffen aan de burger.  
 
In titel 2 van hoofdstuk 1 worden de volgende algemene begrippen in verband met de inrichting 
van de strafprocedure omschreven.  

- opsporingsambtenaar, opsporing, opsporingsonderzoek (zie ook Boek 2) 
- berechting 
- rechterlijke beslissingen en uitspraken 
- eindvonnissen en eindarresten 
- minderjarige 
- termijnen 
- Onze Minister 
- varia (betekenis misdrijf in verband met deelneming, terroristisch misdrijf) 

 
Deze definities worden in het artikelsgewijs commentaar nader toegelicht. 
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7.2 Hoofdstuk 2: De behandeling van zaken door de rechter 

In hoofdstuk 2 (behandeling van zaken door de rechter) is een onderscheid gemaakt in vier titels: 
(1) algemene bepalingen, (2) relatieve bevoegdheid van de rechtbanken tot kennisneming van 
strafbare feiten, (3) de raadkamer en (4) de rechter-commissaris. Vanuit systematische 
overwegingen worden in titel 2.1 voorafgaand aan de regelingen van de relatieve competentie en 
voor de raadkamer en de rechter-commissaris enkele algemene bepalingen opgenomen die van 
belang zijn voor de behandeling van alle zaken door de rechter. 
In titel 2.2 zijn de bepalingen over de relatieve bevoegdheid opgenomen, waarbij rekening is 
gehouden met de toekenning van landelijke bevoegdheid aan de officier van justitie en de 
consequenties die dat heeft voor het aanbrengen van zaken bij een rechtbank en de continuïteit 
die in dat kader moet worden betracht. Titels 2.3 en 2.4 bevatten de regelingen van de raadkamer 
en de rechter-commissaris. 
 
7.2.1 Titel 2.1: Algemene bepalingen 

In deze titel zijn algemene bepalingen opgenomen die van toepassing zijn bij de behandeling van 
zaken door de rechter en die gelden voor de verschillende fasen in de procedure. Daarbij zijn de 
volgende terminologische uitgangspunten gehanteerd: 
- behandeling van zaken door de rechter: dit is het ruime genus-begrip, waaronder niet alleen 

de berechting valt, maar ook de behandeling van zaken door de raadkamer en door de 
rechter-commissaris. Het verrichten van onderzoekshandelingen door de rechter-commissaris 
is ook volgens de huidige wettelijke terminologie het behandelen van (straf)zaken is (zie de 
artikelen 46 en 60, vierde lid, Wet RO en het huidige artikel 170). 

- behandeling van strafzaken door de rechter: hieronder wordt alleen de berechting begrepen. 
De ‘strafzaak’ is dus in het begrip ‘behandeling van de strafzaak’ synoniem aan ‘hoofdzaak’. De 
raadkamer behandelt volgens deze terminologie geen strafzaken, ook de rechter-commissaris 
doet dat niet. Deze terminologie wijkt af van die van de Wet RO (waarin de behandeling van 
strafzaken tegenover de behandeling van burgerlijke zaken en belastingzaken staat, en die 
van artikel 170), maar is met de Wet RO niet in strijd: nog steeds geldt dat de rechtbanken en 
hoven de daar bedoelde ‘strafzaken’ behandelen. 

In de artikelen 1.2.1.1 en 1.2.1.2 zijn als uitwerking van artikel 6 EVRM opgenomen eisen van een 
onpartijdige en onbevooroordeelde behandeling van de zaak. Ook is een nadere uitwerking van de 
onschuldpresumptie (artikel 1.1.1.3) opgenomen in artikel 1.2.1.1. Deze artikelen waren voor een 
deel al opgenomen in het wetboek, zoals artikel 271, tweede lid (Noch de voorzitter noch een der 
rechters geeft op de terechtzitting blijk van enige overtuiging omtrent de schuld of onschuld van 
de verdachte). Door het opnemen van dit artikel in Boek 1 is het ook van toepassing op andere 
procedures dan die op de terechtzitting. In artikel 269 wordt geregeld dat het onderzoek op de 
terechtzitting in beginsel openbaar is, behoudens uitzonderingen die door de rechter worden 
bepaald. Ook voor de raadkamer zijn specifieke bepalingen over openbare en niet openbare 
zittingen opgenomen. 
 
Ten slotte vloeit uit artikel 121 GW voort dat eindvonnissen of eindarresten altijd worden 
uitgesproken op de openbare terechtzitting, ook al heeft de voorafgaande behandeling op de 
terechtzitting om een bijzondere reden niet of slechts gedeeltelijk in het openbaar plaatsgevonden. 
 
7.2.2 Titel 2.2: Relatieve bevoegdheid tot kennisneming van strafbare feiten 

Deze titel regels alleen de relatieve competentie met betrekking tot de behandeling van strafzaken 
(de kennisneming van strafbare feiten) door de rechtbank: de berechting. Voor de relatieve 
competentie van de rechtbank in raadkamerprocedures en van de rechter-commissaris wordt in de 
volgende titels een restvoorziening getroffen (artikel 1.2.3.1 respectievelijk 1.2.4.2). De noodzaak 
van deze aanvullende bepalingen vindt zijn oorzaak in het gewijzigde vervolgingsbegrip in 
samenhang met de landelijke bevoegdheid van de officier van justitie. Voor een toelichting op de 
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specifieke gevolgen van het opnemen van de landelijke bevoegdheid van de officier van justitie 
voor de regeling van de relatieve competentie wordt verwezen naar paragraaf 4.4. De bestaande 
regeling in de artikelen 2 tot en met 6 is voor een belangrijk deel ongewijzigd gebleven, maar is 
aangepast op twee punten, namelijk de voorrangsregeling bij gelijktijdige vervolging en het 
onderscheid dat in de bestaande voorrangsregeling wordt gemaakt tussen mededaders en 
medeplichtigen. 
 
7.2.3 Titel 2.3: De raadkamer 

In het kader van de modernisering van het wetboek zijn zowel de bevoegdheden van de rechter-
commissaris als de functie van de raadkamer opnieuw bezien. Voor wat betreft de raadkamer als 
orgaan, en haar bevoegdheden, alsmede de procedureregels, is uitdrukkelijk acht geslagen op de 
analyse en voorstellen in het rapport van het onderzoeksproject Strafvordering 2001.34 
De derde titel van dit hoofdstuk bevat een nieuwe, algemene raadkamerprocedure ter vervanging 
van de artikelen 21 tot en met 25. Hierna wordt in de eerste plaats uiteengezet dat de 
raadkamerprocedure als zodanig een eigen bestaansrecht heeft als een rechterlijke voorziening 
tussen rechter-commissaris en zittingsrechter, met een eigen, van het onderzoek op de 
terechtzitting afwijkende procedure. In de tweede plaats wordt uiteengezet welke uitgangspunten 
ten grondslag liggen aan de voorgestelde regeling, die dient als flexibele basis voor de diverse 
raadkamerprocedures waartoe het wetboek ingang biedt. 
 
Een afzonderlijke raadkamerprocedure 
In het genoemde rapport van Strafvordering 2001 is bepleit de raadkamerprocedure volledig te 
integreren in het onderzoek op de terechtzitting, dat wil zeggen alle raadkamerkwesties te 
behandelen op dezelfde terechtzitting waar de behandeling van de strafzaak ten gronde 
plaatsvindt. Dit voorstel is te verklaren vanuit de ontwikkeling van de raadkamer vanuit het verre 
verleden. In paragraaf 4.2 is ingegaan op de oorsprong van de raadkamer en de functie die deze 
van oudsher vervulde. Daarbij zijn de veranderingen aangeduid die de wettelijke regeling 
betreffende de raadkamerprocedure in de loop der jaren heeft ondergaan en de gewijzigde functie 
die de raadkamer is gaan vervullen. Gelet op die ontwikkelingen wordt de vraag of ook in het 
nieuwe wetboek moet worden voorzien in een procedure waarin een andere rechter dan de 
rechter-commissaris of de rechter die de strafzaak ten gronde beoordeelt kan beslissen op 
kwesties die van de hoofdzaak zijn afgeleid of daaraan verwant zijn, bevestigend beantwoord.  
 
De raadkamer blijft in het nieuwe wetboek als zodanig dus in stand met een eigen, van het 
onderzoek op de terechtzitting afwijkende procedure. Een inhoudelijk argument daarvoor is 
gelegen in de aard van de kwesties die ter beoordeling voorliggen. Het gaat om incidenten in 
(aanloop naar) de hoofdzaak of om van de hoofdzaak afgeleide of daaraan verwante kwesties. Het 
onderzoek van de hoofdzaak zou zich moeten concentreren op de vaststelling van bewijs en schuld 
aan het strafbare feit en de straf die daarop al dan niet moet volgen (de beantwoording van de 
vragen uit de huidige artikelen 348 en 350). Dit onderzoek moet niet onnodig worden belast met 
vraagstukken die van de hoofdzaak afgeleid zijn en juist voorafgaand daaraan, of volgend daarop, 
moeten worden beoordeeld. 
 
Er zijn ook proceseconomische argumenten. Een raadkamerprocedure fungeert als een (relatief) 
snelle voorziening voor procedurele beslissingen, die juist soepel kan functioneren wanneer niet 
het geheel aan procedurele waarborgen van een openbare terechtzitting van toepassing is. Of 
waarin juist specifieke, afwijkende procedurele bepalingen van toepassing kunnen zijn 
(bijvoorbeeld ‘verkorte procedures’: een schriftelijke afdoening zonder behandeling op een 
terechtzitting in daarvoor in aanmerking komende gevallen). Het onderbrengen van deze 
incidentele beslissingen bij het onderzoek op de terechtzitting is ook in wetstechnisch opzicht 
gecompliceerd, nu voor iedere kwestie aangeduid zou moeten worden welke voorschriften van het 
openbare onderzoek ter terechtzitting wel of niet van toepassing zijn. De raadkamer biedt een 
                                                
34 A.E. Harteveld, ‘Bijzondere procedures’, in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Afronding en 
verantwoording. Eindrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, p. 487-511. 
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vlotte tussentijdse voorziening voor kwesties waarin de rechter-commissaris niet kan worden 
ingezet, maar waarmee ook niet het onderzoek van de strafzaak op de terechtzitting kan of moet 
worden belast; zij heeft daarmee een belangrijke functie als “restrechter”. Gecombineerd met het 
gegeven dat voor diverse raadkamerprocedures ook in de toekomst beslotenheid gewenst is en dat 
in veel gevallen een alleensprekende rechter kan optreden, blijft een algemene 
raadkamerprocedure gehandhaafd, waarbij de behandeling plaatsvindt overeenkomstig een eigen, 
lichtere basisprocedure dan die welke geldt voor de berechting. In de voorgestelde regeling wordt 
overigens zoveel mogelijk aangesloten bij de voorstellen uit Strafvordering 2001.  
 
Uitgangspunten van de voorgestelde regeling 
De gemaakte afweging heeft ertoe geleid dat een raadkamerprocedure wordt voorgesteld die niet 
veel verschilt van de huidige. Geprobeerd is in de eerste plaats de algemene raadkamerprocedure 
op een aantal punten te verduidelijken, bijvoorbeeld wat betreft de toegang tot processtukken, de 
mogelijkheid tot het toepassen van enkele dwangmiddelen of tot het verwijzen naar de rechter-
commissaris voor nader onderzoek en de mogelijkheid tot het toepassen van een zogenoemde 
verkorte procedure. In de tweede plaats is geprobeerd de raadkamerprocedure zodanig flexibel in 
te richten dat deze toepasselijk kan zijn voor de meeste raadkamerkwesties. Vanwege de 
diversiteit van raadkamerprocedures is evenwel dikwijls afwijking van, of aanvulling op deze 
procedure gewenst. Deze afwijkingen worden, evenals in het huidige wetboek, aangeduid in de 
regeling van de diverse raadkamerprocedures. In samenhang met dit alles wordt ook de huidige 
regeling van rechtsmiddelen tegen beschikkingen (artikelen 445 en 446) onder de loep genomen 
en bekeken of – en zo ja, in hoeverre – deze wijziging behoeft. De regeling van rechtsmiddelen 
wordt in het nieuwe wetboek opgenomen in Boek 5. 
 
Een en ander leidt tot de volgende uitgangspunten. 
1. In plaats van de bestaande afbakening van de bevoegdheid van de raadkamer door te 
onderscheiden naar beslissingen waarvan is voorgeschreven dat zij op de terechtzitting worden 
genomen of daar ambtshalve worden genomen, en beslissingen waarvoor dat niet geldt, wordt als 
onderscheidend criterium gebruikt dat de raadkamer over de zaak beslist indien niet is 
voorgeschreven dat door de rechtbank of het gerechtshof wordt beslist bij vonnis of arrest (artikel 
1.2.1.4). Wanneer over de zaak moet worden beslist bij vonnis of arrest en wanneer niet, is af te 
leiden uit het samenstel van definities en enkele algemene bepalingen in titel 1.2 en titel 2.1. Op 
de gekozen terminologie en de betekenis van die bepalingen is uitvoerig ingegaan in paragraaf 4.2 
van deze toelichting. 
De wet bepaalt in welke gevallen de rechtbank bij vonnis en het gerechtshof bij arrest beslist 
(artikel 1.2.1.3, eerste lid). Dat is in ieder geval zo voor wat betreft de beslissingen die worden 
genomen bij de behandeling van de strafzaak (artikel 1.2.1.3, tweede lid). De behandeling van 
een strafzaak door de rechter in eerste aanleg of in hoger beroep wordt in het nieuwe wetboek 
aangeduid met de berechting en het onderzoek op de zitting dat plaatsheeft in het kader van de 
berechting wordt aangeduid als het onderzoek op de terechtzitting (artikel 1.1.2.3). Ook de 
beslissingen bij de behandeling van de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen 
voordeel geschieden bij vonnis (artikel 1.2.1.3, tweede lid). Zowel de beslissingen over de 
vaststelling van bewijs en schuld aan het strafbare feit en over de vraag welke straf of maatregel 
daarop al dan niet moet volgen als de beslissingen die ‘bij de behandeling van de strafzaak’, dat 
wil zeggen in de loop van het onderzoek op de terechtzitting worden genomen, en voorts 
ontnemingsbeslissingen worden dus genomen door de rechter die is belast met het onderzoek van 
de strafzaak op de terechtzitting. Over andere kwesties beslist de raadkamer. Dit komt inhoudelijk 
neer op dezelfde afbakening als die nu geldt. Er wordt geenszins beoogd wijziging te brengen in de 
reikwijdte van de bevoegdheid van de raadkamer ten opzichte van de huidige wettelijke regeling. 
Zie nader de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1.2.3.1 (en voorts bij de artikelen 1.1.2.3, 
1.2.1.3 en 1.2.1.4). 
 
2. Vastgelegd wordt de hoofdregel dat de behandeling door de raadkamer in het openbaar 
plaatsvindt, behoudens bij wet aangeduide uitzonderingen. Dit betreft een omkering van de tot 
dusver geldende hoofdregel. Beslotenheid bij wijze van uitzondering blijft wel gewenst voor 
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diverse procedures in het voorbereidend onderzoek. Zowel uit een oogpunt van onderzoeksbelang 
als van privacybelang van de verdachte en andere betrokkenen. De beslotenheid van een 
specifieke raadkamerprocedure zal voor de desbetreffende regeling in de wet moeten worden 
aangeduid. Zie nader de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1.2.3.5. 
 
3. De huidige hoofdregel van behandeling door een meervoudige raadkamer blijft in stand. 
Enkelvoudige behandeling is mogelijk wanneer de zaak van eenvoudige aard is en indien het 
belang ervan zich daartegen niet verzet. Zodoende behoudt de praktijk de mogelijkheid zelf te 
organiseren welke behandeling passend is. In de wet wordt aangeduid wanneer meervoudige 
rechtspraak in ieder geval aangewezen is gelet op de aard of uit oogpunt van het belang van de 
kwestie. Bijvoorbeeld omdat het betreft de beoordeling van een rechterlijke beslissing of rechterlijk 
handelen, de beslissing tot langdurige vrijheidsbeneming of een beslissing die mogelijk een einde 
inhoudt van het vervolgingsrecht van het openbaar ministerie. Zie nader de artikelsgewijze 
toelichting bij artikel 1.2.3.2. 
 
4. De mogelijkheid in algemene zin van een verkorte (schriftelijke) procedure wordt geregeld. In 
bij de wet bepaalde gevallen kan de raadkamer zonder onderzoek op de zitting een bepaalde 
beslissing nemen. Een behandeling op een zitting door de raadkamer, waarop de zaak met partijen 
wordt besproken, blijft dan achterwege. Zie nader de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1.2.3.6. 
 
5. De regeling met betrekking tot de toegang tot de processtukken wordt gepreciseerd. Het 
openbaar ministerie stelt aan de raadkamer de op de zaak betrekking hebbende stukken te 
beschikking. Conform de huidige wet en de uitleg daarvan in de literatuur, wordt hiermee niet 
automatisch het gehele procesdossier bedoeld, maar gaat het om die stukken die voor de 
beoordeling van de voorliggende zaak van belang zijn. Dit voorschrift wordt aangevuld met de 
bepaling dat de raadkamer het openbaar ministerie om aanvullende stukken kan vragen. Het 
openbaar ministerie kan de overlegging van stukken evenwel weigeren indien het de kennisneming 
hiervan (tijdelijk) heeft onthouden in het belang van het onderzoek (artikel 1.8.4, derde lid), of 
indien het met een machtiging van de rechter-commissaris de voeging of kennisneming hiervan 
heeft geweigerd (artikel 1.8.9, vierde lid) of achterwege heeft gelaten (artikel 1.8.3, eerste lid). 
Zie nader de toelichting bij artikel 1.2.3.4. 
 
6. De raadkamer bepaalt – nu volgens artikel 23 – zelf de wijze waarop zij de zaak behandelt. De 
huidige procedureregels worden op enkele punten aangevuld met enkele bepalingen die nu als een 
gemis worden ervaren. Bijvoorbeeld de expliciete mogelijkheid een bevel medebrenging te geven 
ten aanzien van de verdachte of de veroordeelde; de expliciete mogelijkheid om getuigen en 
deskundigen te horen en om in voorkomend geval een dwangmiddel toe te passen, zoals het doen 
gijzelen van een weigerachtige getuige; de verplichting aan de verdachte de cautie te geven; de 
mogelijkheid de stukken in handen te stellen van de rechter-commissaris voor nader onderzoek. 
Ook wordt voorzien in de mogelijkheid voor de verdachte om zijn belangen te laten behartigen 
door een raadsman en voor andere procespartijen om zich te laten vertegenwoordigen door een 
advocaat indien die raadsman of advocaat verklaart daartoe uitdrukkelijk te zijn gemachtigd, 
behoudens uitzonderingen. Zie nader de toelichting bij de artikelen 1.2.3.7 en 1.2.3.9. 
 
7. In plaats van het begrip ‘beschikking’ wordt gesproken over een ‘beslissing’ van de raadkamer 
(en overigens ook van de rechter-commissaris). Het huidige artikel 138 wordt in titel 1.2 
opgevolgd door een nieuwe definitie van rechterlijke beslissingen. Daaronder worden mede 
begrepen beslissingen van de rechter-commissaris (artikel 1.1.2.4). Zoals in paragraaf 4.2 is 
uiteengezet, is het begrip beschikking in het huidige wetboek ook van betekenis voor de regeling 
van rechtsmiddelen na een beslissing van de raadkamer. In verband daarmee wordt de algemene 
regeling van artikel 445-446 herzien. De toedeling van rechtsmiddelen zal worden bepaald per 
(cluster van) raadkamerzaken. 
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7.2.4 Titel 2.4: De rechter-commissaris 

De vierde titel van hoofdstuk 2 bevat algemene bepalingen over de bevoegdheid, het functioneren 
en de ondersteuning van de rechter-commissaris. Het gaat om diverse artikelen afkomstig uit de 
tweede titel van het Tweede Boek (De rechter-commissaris belast met de behandeling van 
strafzaken) die vanwege hun algemeen karakter worden opgenomen in Boek 1 dat het 
institutioneel kader voor de strafvordering aangeeft. De algemene bepalingen betreffen de 
(relatieve) bevoegdheid van de rechter-commissaris en de mogelijkheid tot overdracht van 
onderzoek aan een collega binnen een ander arrondissement; de bijstand van een griffier en het 
opmaken van proces-verbaal; de algemene verplichting voor de officier van justitie om informatie 
te verstrekken aan de rechter-commissaris en de bevoegdheid van de rechter-commissaris tot het 
opmaken van proces-verbaal bij constatering van een strafbaar feit tijdens zijn 
bevoegdheidsuitoefening. Nieuw toegevoegd zijn twee bepalingen over het beoordelen van en 
beslissen op bezwaarschriften tegen beslissingen van het openbaar ministerie. Deze bepalingen 
voorzien in regels over het horen van betrokkene en over de vorm, inhoud en toezending van de 
beslissing. Deze bepalingen geven vorm aan de geschilbeslechtingsfunctie van de rechter-
commissaris en dragen bij aan een uniforme wijze van afhandelen van bezwaren van de verdachte 
of het slachtoffer tegen beslissingen van de officier van justitie. Zie daarover ook de contourennota 
(blz. 37). De bepalingen betreffende onderzoek door de rechter-commissaris op vordering van de 
officier van justitie, op verzoek van de verdachte of, in bepaald omschreven gevallen, ambtshalve, 
zijn opgenomen in Boek 2, hoofdstuk 10. 
 
Bevoegdheidsuitoefening door de rechter-commissaris 
Eerder is reeds opgemerkt dat de bemoeienis van de rechter-commissaris met een strafzaak divers 
is, verschillende aspecten betreft en in verschillende fasen plaatsvindt. Een algemene 
taakomschrijving die het hele optreden van de rechter-commissaris normeert is niet nauwkeurig te 
geven. Er is daarom afgezien van het formuleren van een algemene taakomschrijving en gekozen 
voor een aanduiding dat de rechter-commissaris in bij de wet bepaalde gevallen bevoegdheden 
uitoefent in het kader van de strafvordering (artikel 1.2.4.1). De bemoeienis van de rechter-
commissaris met een strafzaak is niet beperkt tot het opsporingsonderzoek. Hij oefent ook 
bevoegdheden uit ten behoeve van de zittingsrechter en in de fase van de tenuitvoerlegging. De 
term strafvordering geeft aan dat zijn betrokkenheid mogelijk is in elke fase van de strafzaak. 
Deze is beperkt tot specifiek in de wet aangeduide gevallen. 
 
De positie van de rechter-commissaris in het voorbereidend onderzoek is opnieuw vastgesteld bij 
de invoering van de Wet versterking positie rechter-commissaris op 1 januari 2013 (Stb. 2011, 
600). Deze wet vormde onderdeel van de herstructurering van het vooronderzoek, zoals 
aangekondigd in het Algemeen kader herziening Wetboek van Strafvordering (Kamerstukken II, 29 
271, nrs. 1–7) en was mede gebaseerd op de analyse van de functies van de rechter-commissaris 
die was gemaakt in het onderzoeksproject Strafvordering 2001, onder leiding van prof. mr. M.S. 
Groenhuijsen en prof. mr. G. Knigge (Kamerstukken II 2009/10, 32177, nr. 3, blz. 9). 
 
De belangrijkste uitgangspunten die aan de genoemde wet ten grondslag liggen en die ook in de 
nu voorgestelde regeling gelden, zijn de volgende. 
 
De aard en het doel van de bevoegdheidsuitoefening van de rechter-commissaris in het 
vooronderzoek wordt niet zozeer gekenmerkt door het houden van algemeen toezicht op het 
opsporingsonderzoek, maar door het optreden als rechterlijke autoriteit ter bescherming van 
bepaalde belangen daarin. De rechter-commissaris is niet ‘onderzoeksrechter’, maar ‘rechter in het 
vooronderzoek’. Dit houdt in dat hij geen rol vervult in de beslissing over de opsporing en 
vervolging van de verdachte en evenmin verantwoordelijk is voor het “rond” krijgen van het 
onderzoek. Deze taak rust op het openbaar ministerie. In verband daarmee is de 
verantwoordelijkheid van de officier van justitie voor de samenstelling van het procesdossier 
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tijdens het opsporingsonderzoek wettelijk verankerd.35 Er is nu geen ander kader voor het 
opsporingsonderzoek dan het onderzoek onder leiding van de officier van justitie.  
 
In de Wet versterking positie rechter-commissaris wordt uitgegaan van twee rechterlijke functies 
in het voorbereidend onderzoek: een toetsingsfunctie, inhoudende het machtigen tot of bevelen 
van de toepassing van ingrijpende opsporingsbevoegdheden of dwangmiddelen, en de 
‘voorpostfunctie’, inhoudende het optreden ter voorbereiding van het onderzoek ter terechtzitting, 
waarbij het gaat om verrichtingen die naar hun aard een vrij definitief karakter hebben en 
waarvoor de inschakeling van een rechter gewenst is. Voorts wordt, in afwijking van hetgeen in 
het onderzoek Strafvordering 2001 naar voren kwam,36 ervan uitgegaan dat het toezicht op het 
rechtmatige en evenwichtige verloop van het onderzoek gebaat is bij een actief optredende 
rechter-commissaris. Dit betekent dat de rechter-commissaris niet alleen in actie komt indien de 
officier van justitie of de verdediging een bepaalde beslissing of onderzoek van hem verlangt, 
maar ook in bepaalde – in de praktijk eerder uitzonderlijke – gevallen over de mogelijkheid 
beschikt om ambtshalve bevoegdheden uit te oefenen ter bescherming van bepaalde belangen, 
met name het belang van de volledigheid en evenwichtigheid van het onderzoek (Kamerstukken II 
2009/10, 32177, nr. 3, blz. 10, 11, 12 en 16). 
 
De rechter-commissaris is volgens het huidige artikel 170, tweede lid, belast met de uitoefening 
van toezichthoudende bevoegdheden met betrekking tot het opsporingsonderzoek. Volgens de 
wetsgeschiedenis gaat het om toezicht op de rechtmatige toepassing van 
opsporingsbevoegdheden, de voortgang van het onderzoek en de evenwichtigheid en volledigheid 
van het onderzoek, aldus de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 3, 
blz. 2). 
 
In paragraaf 6.2 is al aangegeven dat de bemoeienis van de rechter-commissaris met een 
strafzaak tijdens het opsporingsonderzoek divers is en afwisselend de genoemde belangen dient. 
Het begrip ‘toezicht’ is in dat opzicht problematisch. In de eerste plaats wordt de rechter-
commissaris in een groot deel van de strafzaken niet of nauwelijks betrokken, waarmee de idee 
van toezicht houden op het opsporingsonderzoek zich moeilijk laat verenigen. In de tweede plaats 
wordt zijn optreden in de strafzaken waarin hij wel betrokken is niet zozeer gekenmerkt door het 
houden van algemeen toezicht op dat opsporingsonderzoek, maar door het optreden als 
rechterlijke autoriteit ter bescherming van bepaalde belangen daarin. Naast de aanduiding dat de 
rechter-commissaris in bij de wet bepaalde gevallen bevoegdheden uitoefent in het kader van de 
strafvordering, wordt in het voorstel daarom aangeduid welke belangen met de 
bevoegdheidsuitoefening van de rechter-commissaris zijn gemoeid, te weten de 
rechtsbescherming en daarnaast de volledigheid, de evenwichtigheid en de voortgang van het 
opsporingsonderzoek (artikel 1.2.4.1). Welk(e) belang(en) met de inzet van de rechter-
commissaris worden gediend, hangt af van de aard van het optreden van de rechter-commissaris. 
Gekozen is voor het begrip rechtsbescherming, nu dit begrip bij nader inzien beter tot uitdrukking 
brengt waarom de inzet van de rechter-commissaris is aangewezen dan het belang van de 
rechtmatigheid, waaraan in de memorie van toelichting bij de Wet versterking positie rechter-
commissaris wordt gerefereerd (Kamerstukken II 2009/10, 32177, nr. 3, blz. 2). Zie hierover 
nader de toelichting bij artikel 1.2.4.1. 
 
7.3 Hoofdstuk 3: Vervolging en opsporing van strafbare feiten  

In hoofdstuk 3 zijn de artikelen samengebracht uit het Wetboek van Strafvordering, waarin de 
(relatieve) bevoegdheden zijn opgenomen van het openbaar ministerie ten behoeve van de 
vervolging en de algemeen en de buitengewoon opsporingsambtenaren in het kader van de 
opsporing van strafbare feiten. In titel 3.1 wordt ingegaan op de bevoegdheid van het College van 
procureurs-generaal ten aanzien van de vervolging en de opsporing. In titel 3.2 zijn een aantal 

                                                
35 Wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken, Stb. 2011, 601, i.w.tr. 1 januari 2013. 
36 A. E. Harteveld en E. F. Stamhuis, ‘De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek’, in: 
M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in strafzaken, Deventer: Gouda Quint 2001. 
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bepalingen samengebracht over het instellen van vervolging door de officier van justitie en de 
bevoegdheid van de advocaat-generaal. Geregeld wordt op welke wijze vervolging wordt ingesteld 
en wanneer een ingestelde vervolging kan worden gestaakt. In titel 3.3. staan de personen 
aangeduid die met de opsporing zijn belast en die hulpofficier van justitie zijn. In titel 3.4 worden 
enkele normen geformuleerd voor de officier van justitie die hij in acht moet nemen bij het 
aanbrengen van zaken die tot zijn specifieke taakuitoefening en aandachtsgebied behoren. Door 
de landelijke bevoegdheid van de officier van justitie wordt de mogelijkheid om zaken aan te 
brengen bij andere gerechten dan waarbij hij primair is geaccrediteerd, verruimd. Deze titel bevat 
bepalingen die aangeven dat een zaak die bij een bepaald gerecht is begonnen daar in beginsel 
ook moet worden afgemaakt. 
 
In de eerste titel wordt ingegaan op de bevoegdheden van het College van procureurs-generaal. 
Uitgangspunten daarbij zijn dat de opsporing plaatsvindt door opsporingsambtenaren onder het 
gezag van de officier van justitie en dat (het bepalen van de omvang van) de vervolging in 
beginsel exclusief is opgedragen aan het openbaar ministerie, dat ook in alle fasen van het proces 
van strafvordering de ‘poortwachtersfunctie’ (bereikt een zaak een rechter en, zo ja, op welke 
wijze?) vervult. Datzelfde geldt voor de zo genoemde politiestrafbeschikkingen en de bestuurlijke 
strafbeschikkingen; de officier van justitie bepaalt of de zaak na een ingesteld verzet door de 
verdachte, voortzetting voor de rechter verdient. 
 
De organisatie van het openbaar ministerie en van de opsporing wordt in het algemeen beheerst 
door organieke wetgeving (de Wet RO, de Politiewet 2012 en de Wet op de bijzondere 
opsporingsdiensten). Dat betekent dat een aantal elementen dat de positie van het openbaar 
ministerie en de opsporingsdiensten bepaalt, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de 
rechter, niet direct terug te vinden is in het wetboek. Dit ligt weliswaar voor de hand, omdat het 
wetboek primair bedoeld is als een beschrijving van het proces van opsporing, vervolging, 
berechting en tenuitvoerlegging. Niettemin is er aanleiding om sommige elementen anders te 
accentueren, algemeen te regelen of in het wetboek zelf een plaats te geven. Op de vraag hoe de 
verhouding met de verschillende organieke wetten verder zal worden vorm gegeven, vindt zoals 
eerder aangekondigd (paragrafen 2.4 en 6.2) nadere gedachtevorming plaats. Ter wille van de 
overzichtelijkheid staan vooral in dit hoofdstuk nog bepalingen die wellicht uiteindelijk in een 
andere wet zullen worden opgenomen. 
 
Tegen deze achtergrond is de toelichting op deze artikelen nog betrekkelijk summier. Niettemin 
bevat het hoofdstuk geen ingrijpende inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de huidige 
bepalingen en de bestaande situatie. 
 
7.4 Hoofdstuk 4: De verdachte en zijn raadsman 

In dit hoofdstuk zijn de titels over de verdachte en de raadsman uit het huidige wetboek 
opgenomen (het betreft de tweede respectievelijk de derde titel van het Eerste Boek). Uitgegaan is 
van de bepalingen zoals deze komen te luiden na inwerkingtreding van de wetten van 17 
november 2016, Stb. 2016, 475 en 476. In deze wetten worden de bedoelde titels aangevuld 
respectievelijk geherstructureerd. 
 
Omdat de raadsman de advocaat van de verdachte is, is ervoor gekozen om de bestaande titels 
over de verdachte en diens raadsman, zoals aangevuld en geherstructureerd in de twee genoemde 
wetten, in het nieuwe wetboek onder te brengen in één hoofdstuk. 
Deze bepalingen zijn inhoudelijk ongewijzigd overgenomen. De bepalingen die specifiek betrekking 
hebben op de raadsman en het politieverhoor zijn opgenomen in titel 3.2 van Boek 2. Het betreft 
de huidige artikelen 27a, 27cb, 27d, 28b tot en met 28e en 29a. De reden daarvan is dat het voor 
de hand ligt om de bepalingen die betrekking hebben op het verhoor van verdachten en getuigen 
door opsporingsambtenaren – een centraal onderdeel van het opsporingsonderzoek – 
samenhangend te regelen in het boek dat specifiek betrekking heeft op het opsporingsonderzoek. 
Dit wordt nader toegelicht in de memorie van toelichting bij dat wetsvoorstel. 
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In de bepalingen zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht die verband houden met de 
nieuwe terminologie van het wetboek. Deze wijzigingen worden artikelsgewijs toegelicht. 
 
7.5 Hoofdstuk 5: Het slachtoffer  

Voor een algemener uiteenzetting over de positie van het slachtoffer in het wetboek verwijs ik 
naar paragraaf 1.2 van deze toelichting over de toenemende betekenis van het slachtoffer in de 
strafvordering en paragraaf 6.2 over de positie van procesdeelnemers. Het gaat daarbij in het 
bijzonder over de passage over de uitvoering van de motie Recourt en Van Oosten, zoals 
ingediend bij gelegenheid van het overleg met de Tweede Kamer over de contourennota, waarin 
werd aangedrongen op een verdere versterking van de positie van het slachtoffer. 
 
Bij dit hoofdstuk is geen inhoudelijke toelichting opgenomen. Deze artikelen maken deel uit van 
het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel tot implementatie van richtlijn 2012/29/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen 
voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter 
vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315) (Kamerstukken 34 236). Deze 
vormen overigens een aanvulling op de bestaande slachtoffertitel IIIA, die is ingevoegd bij de Wet 
versterking positie slachtoffer (in werking getreden op 1 januari 2011).  
 
De artikelen zijn hernummerd opdat zij in de systematiek van Boek 1 konden worden geplaatst. 
De tekst van dit hoofdstuk is cursief gedrukt om aan te geven dat de discussie over de inhoud van 
deze voorstellen niet in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering kan 
plaatsvinden. 
 
7.6 Hoofdstuk 6: De getuige  

Hoofdstuk 6 regelt de positie van de getuige voor wat betreft de algemene aspecten die gelden 
voor de gehele procedure. In dit hoofdstuk is in het bijzonder een nieuwe regeling opgenomen 
voor wat betreft de omvang en de reikwijdte van het verschoningsrecht, vooral waar het gaat om 
de afbakening van de rechten die volgens geldend recht toekomen aan de zogenaamde “klassieke 
geheimhouders”. Deze worden nu aangeduid als professioneel verschoningsgerechtigden: de 
advocaten, notarissen, artsen en geestelijken. In de wettelijke regeling wordt voorgesteld de 
reikwijdte in overeenstemming te brengen met recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en de 
rechtspraktijk. Het verschoningsrecht dat is toegekend aan naaste familieleden, echtgenoten en 
geregistreerde partners wordt volgens voorstel uitgebreid tot de levensgezel. 
In de contourennota is aangegeven dat in de thematische opzet van het nieuwe Boek 1 in een 
afzonderlijk hoofdstuk de belangrijkste algemene bepalingen die gelden ten aanzien van getuigen 
worden opgenomen. Daarmee wordt zowel recht gedaan aan de belangrijke rol die deze actor 
heeft binnen het proces van waarheidsvinding, als aan de ontwikkeling dat ook met de rechtens te 
respecteren eigen belangen van de getuige rekening moet worden gehouden. 
In dit hoofdstuk zijn bepalingen opgenomen die gelden dan wel doorwerking hebben in alle fasen 
van de strafprocedure en die gelden – behoudens afwijkingen in bijzondere bepalingen – voor alle 
getuigen. 
 
Slachtoffer-getuigen, andere ‘dubbelrollen’ en bijzondere getuigen 
Het getuigenhoofdstuk in Boek 1 bevat voorschriften die gelden ten aanzien van personen in hun 
hoedanigheid van getuige. In de praktijk komt het evenwel geregeld voor dat de getuige daarnaast 
nog een of meerdere andere rollen heeft in de strafzaak of dat de getuige een bijzondere status 
heeft. 
Allereerst bestaat er een aanzienlijke overlap tussen de rol van getuige en slachtoffer: een groot 
deel van de getuigen is tevens slachtoffer van het strafbare feit waarover zij getuigen. Voor zover 
een getuige tevens slachtoffer is, moeten ten aanzien van hem niet alleen de bepalingen over de 
getuige, maar ook de bepalingen over het slachtoffer worden geraadpleegd. De bepalingen over 
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(rechten van) het slachtoffer die zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van dit boek, zijn in dat geval 
eveneens op hem van toepassing. Voor zover de bepalingen ten aanzien van het slachtoffer een 
verdergaande bescherming bieden dan de bepalingen over de getuige, moet aan die 
verderstrekkende bepalingen ten aanzien van de slachtoffer-getuige voorrang worden gegeven. In 
het artikelsgewijze commentaar zal waar dat aan de orde is steeds worden aangegeven hoe de 
bepalingen over de getuige zich verhouden tot de bepalingen over het slachtoffer. 
De getuige kan daarnaast ook een andere ‘dubbelrol’ hebben. Zo kan de getuige een 
(mede)verdachte zijn. In dat geval zal ook met de rechten die deze getuige als verdachte heeft 
rekening moeten worden gehouden.  
Ook zijn er enkele ‘bijzondere’ getuigen, dat wil zeggen getuigen met een bijzondere rol of status, 
zoals de getuige met wie afspraken zijn gemaakt (hierna: de kroongetuige), de afgeschermde 
getuige en de bedreigde getuige. Van belang is dat het voorgestelde hoofdstuk 6 regels bevat voor 
‘gewone’ getuigen. De bijzondere bepalingen die (in aanvulling op of in afwijking van de algemene 
bepalingen) gelden ten aanzien van deze bijzondere getuigen, worden apart geregeld in Boek 2, 
bij de bepalingen over de rechter-commissaris. 
 
Samenhang met andere wetsvoorstellen 
Daarnaast zijn er voorschriften die specifiek gelden ten aanzien van het verhoor door de 
opsporingsambtenaar, het verhoor door de rechter-commissaris of het getuigenverhoor ter 
terechtzitting. Die voorschriften zullen worden opgenomen daar waar zij aan de orde zijn, dat wil 
zeggen in Boek 2 bij de bepalingen over het verhoor door de opsporingsambtenaar (hoofdstuk 3) 
respectievelijk het verhoor door de rechter-commissaris (hoofdstuk 4) en in Boek 4 bij de 
bepalingen over het verhoor van de getuige ter terechtzitting.  
Zoals gezegd bevat het getuigenhoofdstuk bepalingen over de ‘gewone’ getuige. De bijzondere 
bepalingen over de bedreigde getuige, de afgeschermde getuige en de kroongetuigen zijn, zoals 
gezegd, opgenomen in Boek 2, bij de bepalingen over de rechter-commissaris. Daarvoor is 
gekozen omdat de procedure die geldt ten aanzien van die getuigen zich afspeelt bij de rechter-
commissaris. 
De regeling van de inbeslagneming van voorwerpen en gegevens die onder het verschoningsrecht 
vallen is opgenomen in Boek 2, in hoofdstuk 5 over de bevoegdheden betreffende voorwerpen en 
gegevens. Daar wordt ook de jurisprudentie van de Hoge Raad over wat wel de ‘doorbreking’ van 
het verschoningsrecht wordt genoemd, gecodificeerd. 
 
In het navolgende worden de belangrijkste wijzigingen kort geduid. In de artikelsgewijze 
toelichting zal meer in detail op de wijzigingen worden ingegaan. 
 
Normering van het verhoor door de opsporingsambtenaar 
In het huidige wetboek is het verhoor van de getuige door een opsporingsambtenaar niet 
genormeerd. Dat moet mede worden bezien tegen de achtergrond dat in verband met de toen 
geldende rolverdeling (zie ook paragraaf 1.4) in 1926 getuigen tijdens het opsporingsonderzoek 
door de rechter-commissaris werden verhoord. In het nieuwe wetboek wordt het verhoor door de 
opsporingsambtenaar wel genormeerd. Dat wil zeggen dat ten aanzien van verschillende wettelijke 
bepalingen (identiteitsvaststelling, oproepen tolk, verklaring getuige, pressieverbod) geldt dat zij 
niet langer alleen gelden voor het verhoor door de rechter(-commissaris), maar ook voor het 
verhoor door een opsporingsambtenaar. Over het algemeen gaat het om codificatie van de 
bestaande praktijk. Voor het normeren van het verhoor door de opsporingsambtenaar bestaan 
verschillende aanleidingen. 
 
Waarheidsvinding/belang van de getuigenverklaring 
Verklaringen van getuigen spelen in veel strafzaken een belangrijke rol. Dat betekent dat 
rekenschap moet worden gegeven van de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van een 
getuigenverklaring. De objectieve kwaliteit van een getuigenverklaring is, met andere woorden, 
van groot belang. Dit betekent dat er aandacht moet zijn voor de wijze waarop en de 
omstandigheden waaronder de getuigenverklaringen worden afgelegd. Ook moeten er 
mogelijkheden zijn om de getuigenverklaringen te controleren. Dit geldt te meer nu er een 
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rechtspraktijk is ontstaan waarin getuigen veelal en soms alleen in het vooronderzoek worden 
verhoord, niet alleen door de rechter-commissaris, maar ook door opsporingsambtenaren. Ook 
omdat in de jurisprudentie is aanvaard dat processen-verbaal van het getuigenverhoor van 
opsporingsambtenaren onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks als bewijsmiddel bruikbaar zijn, 
is het wenselijk te voorzien in een aanvullende normering van het verhoor van de getuige in het 
opsporingsonderzoek.  
Aangetekend wordt dat hoewel de getuigenverklaring (al dan niet via het proces-verbaal van 
verhoor) een belangrijk bewijsmiddel is, de getuige in de opsporingsfase niet uitsluitend (of steeds 
in hoofdzaak) wordt verhoord om zijn verklaring in een latere fase als bewijsmiddel te kunnen 
gebruiken. De verklaring kan ook dienen ter bevordering van het opsporingsonderzoek, 
bijvoorbeeld omdat de verklaring aanknopingspunten geeft tot nader onderzoek of uit de afgelegde 
verklaring juist blijkt dat bepaalde scenario’s niet nader onderzocht hoeven te worden. Dit 
betekent dat het verhoor van de getuige niet beperkt hoeft te zijn tot het stellen van vragen die 
nodig zijn voor het bewijs van het strafbare feit. Dat doet niet af aan het belang van de objectieve 
kwaliteit van de verklaring voor de waarheidsvinding en het stellen van normen om die objectieve 
kwaliteit te bevorderen. Het enkel stellen van een wettelijk kader voor het verhoor is daarvoor 
overigens niet voldoende. Daarnaast is flankerend beleid nodig gericht op goede verhoormethoden 
en opleiding van (opsporings)ambtenaren. 
 
De belangen van de getuige 
Het (nader) normeren van het verhoor van de getuige is niet alleen van belang voor de 
waarheidsvinding, maar dient ook de eigen belangen van de getuige. De ontwerpers van het 
huidige wetboek gingen er in 1926 vanuit dat er een burgerplicht voor de getuige bestond om 
belangeloos bij te dragen aan de waarheidsvinding in strafzaken. De getuige was louter 
‘instrumenteel’ aan de waarheidsvinding. In de loop der jaren is er meer aandacht gekomen voor 
de te beschermen eigen belangen van de getuige. Zowel in de Nederlandse wetgeving als op 
Europees en internationaal niveau kwam er ruimte om ook de belangen van de getuige mee te 
wegen en is een nieuw evenwicht gevonden tussen de belangen van de verdachte (met een in 
beginsel onbeperkt ondervragingsrecht), van de opsporing en vervolging (bevoegdheden in het 
kader van de waarheidsvinding) en van de getuige (het belang om geen nadeel te ondervinden 
van het voldoen aan een wettelijke verplichting en het niet zelf of opnieuw slachtoffer worden van 
een strafbaar feit). 
De getuige is daardoor niet langer alleen een instrument voor de waarheidsvinding, maar ook een 
drager van rechten en plichten, met wiens rechtens te respecteren belangen rekening moet 
worden gehouden. Dat betekent dat voor de getuige het kader waarbinnen hij wordt verhoord 
kenbaar moet zijn en dat hij weet wat er van hem wordt verwacht en gevraagd tijdens het 
verhoor. Ook moeten er waarborgen gelden opdat met de belangen van de getuige rekening zal 
worden gehouden. Onder meer de bepalingen betreffende het pressieverbod en de nieuwe 
bepaling over het verstrekken van informatie aan de getuige moeten mede tegen deze 
achtergrond worden bezien. 
 
Verschoningsrecht 
Het verschoningsrecht vormt een belangrijke uitzondering op de plicht van de getuige om bij de 
rechter-commissaris en ter zitting te verklaren. Hoewel het verschoningsrecht strikt genomen pas 
aan de orde is wanneer er een spreekplicht is (dus bij de rechter-commissaris of ter zitting), speelt 
dit recht ook een rol tijdens het verhoor door de opsporingsambtenaar. Immers, wanneer de 
getuige ten tijde van dat verhoor niet weet dat hij in een latere fase een verschoningsrecht heeft 
en daardoor in die latere fase niet hoeft te verklaren en onder deze omstandigheden verklaart, 
doet dat afbreuk aan het rechtsbelang dat door het verschoningsrecht wordt beschermd. Dit 
belangrijke recht van de getuige is, met andere woorden, in alle fasen van de strafprocedure van 
belang en zal derhalve opgenomen worden in het getuigenhoofdstuk. Daarnaast geldt dat het 
verschoningsrecht niet alleen relevant is voor het verhoor van de getuige, maar ook een rol speelt 
bij de heimelijke bevoegdheden en de inbeslagneming en doorzoeking. In zoverre gaat het dus om 
bepalingen die doorwerken in verschillende regelingen, hetgeen eveneens pleit voor plaatsing in 
Boek 1. 
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Het huidige wetboek onderscheidt vier soorten verschoningsgerechtigden: verwanten van de 
verdachte (artikel 217), personen die zichzelf of een verwant kunnen blootstellen aan het gevaar 
voor een strafrechtelijke veroordeling als zij verklaren (artikel 219), professionele geheimhouders 
(artikel 218; hierna: professioneel verschoningsrecht) en personen die uit hoofde van hun ambt of 
beroep betrokken zijn bij het verhoor van een bedreigde of afgeschermde getuige (artikelen 219a-
219b). Met het wetsvoorstel bronbescherming van journalisten in strafzaken (Kamerstukken 34 
032) wordt daaraan nog het recht van journalisten om zich te verschonen ten aanzien van hun 
bron toegevoegd. Met het verschoningsrecht wordt erkend dat in een aantal gevallen het belang 
dat met geheimhouding is gediend groter is dan het belang van de waarheidsvinding. 
 
Vooral ten aanzien van het professioneel verschoningsrecht is gebleken van een aantal 
ontwikkelingen die aanleiding geven tot wijziging van de regeling. In dit wetsvoorstel wordt de 
huidige bepaling over het professioneel verschoningsrecht redactioneel herzien, waarmee de 
reikwijdte van het verschoningsrecht wordt verhelderd. In de artikelsgewijze toelichting wordt 
nader ingegaan op de ontwikkelingen in de praktijk, de jurisprudentie en de voorgestelde 
wijzigingen. 
 
Naast de wijzigingen die ten aanzien van het professioneel verschoningsrecht worden voorgesteld, 
wordt in dit wetsvoorstel het verschoningsrecht van verwanten uitgebreid naar de levenspartner, 
in de wettekst aangeduid als levensgezel. 
Ook wordt een nieuwe verschoningsplicht geïntroduceerd, te weten de verschoningsplicht van de 
rechter-commissaris en de vertegenwoordiger van de beroepsgroep die in het kader van de 
inbeslagnemingsprocedure hebben kennisgenomen van de inhoud van informatie waarover het 
verschoningsrecht zich uitstrekt.  
 
Minderjarige getuigen 
In het nieuwe wetboek wordt daarnaast bijzondere aandacht besteed aan de minderjarige getuige. 
Dit houdt verband met de aanname dat de minderjarige kwetsbaar is als gevolg van zijn nog 
beperkte en nog niet voltooide ontwikkeling. Die kwetsbaarheid noopt allereerst tot bijzondere 
aandacht in verband met het belang van het kind. Het gaat hier om een nadere invulling van ‘het 
belang van de getuige’. Traumatisering, stigmatisering en secundaire victimisatie als gevolg van 
het strafproces (zowel in het vooronderzoek als op de terechtzitting) moeten zoveel mogelijk 
worden voorkomen. Daarnaast is de bijzondere aandacht voor minderjarige getuigen wenselijk 
met het oog op de waarheidsvinding. Hoewel algemeen wordt aanvaard dat minderjarigen in staat 
zijn een waarheidsgetrouwe verklaring af te leggen, wordt eveneens algemeen aanvaard dat 
voorzichtigheid met verklaringen van minderjarigen geboden is en dat bijzondere eisen moeten 
worden gesteld aan het verhoor.37 
 
7.7 Hoofdstuk 7: De deskundige  

Op de positie van de deskundige is ingegaan in paragraaf 6.2. De Wet deskundige in strafzaken 
(Stb. 2009, 33) is op 1 januari 2010 in werking getreden. De tekst van de huidige bepalingen is 
voor het overgrote deel ongewijzigd overgenomen. De bestaande artikelen zijn hernummerd opdat 
zij in de nieuwe systematiek van Boek 1 konden worden ingepast. In de artikelen zijn enkele 
redactionele wijzigingen aangebracht in verband met de voorstellen over het techniekonafhankelijk 
wetboek. In artikel 1.7.1, tweede lid, is de term schriftelijk (voor verslag) geschrapt. In artikel 
1.7.4, tweede lid, is de term schriftelijk nog gehandhaafd. In een nader op te stellen algemene 
maatregel van bestuur zal worden bezien of andere alternatieven dan schriftelijk of mondeling 
mogelijk zijn. 
 
De overige artikelen worden niet inhoudelijk toegelicht. 
 
                                                
37 Zie o.a. G.P.M.F. Mols, Getuigen in strafzaken, Deventer: Kluwer 2003, p. 285 en M.J. Alink & P.D.J van 
Zeben, Getuigen in het Nederlandse strafproces, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 147 e.v. 
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7.8 Hoofdstuk 8: De processtukken 

Algemeen 
Dit hoofdstuk bevat enkele kernbepalingen over de processtukken in strafzaken. Deze regels zijn 
in het huidige wetboek grotendeels ondergebracht in Titel II (De verdachte) van het Eerste Boek, 
meer precies in de artikelen 30 tot en met 34. Daarnaast gaat het om twee voorschriften die nu 
zijn opgenomen in Titel I (Het opsporingsonderzoek) van het Tweede Boek, te weten de artikelen 
149a en 149b. Kort gezegd betreffen zij de omschrijving van het begrip processtukken, een 
verankering van de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van deze stukken, de inzage in de 
processtukken en de verstrekking van afschriften. In verband met hun onderlinge samenhang 
wordt voorgesteld deze bepalingen in één hoofdstuk samen te brengen. 
 
Bedoelde regels voor de processtukken zijn op 1 januari 2003 door de Wet van 1 december 2011 
tot herziening van de regels betreffende de processtukken in strafzaken (Stb. 2011, 601) 
geactualiseerd. Daartoe bestond alle aanleiding omdat de wettelijke regeling sterk was verouderd. 
Sinds de invoering van het wetboek in 1926 was zij vrijwel ongewijzigd gebleven. Uit de herziening 
van de regeling vloeide het huidige artikel 149a, eerste lid, voort waarin expliciet is vastgelegd dat 
tijdens het opsporingsonderzoek de officier van justitie verantwoordelijk is voor de samenstelling 
van de processtukken. Gevolg van de herziening was ook dat de wet nader omschrijft wat onder 
het begrip ‘processtukken’ wordt verstaan (artikel 149a, tweede lid). 
De recente wetswijziging heeft voorts een bijdrage geleverd aan de versterking van de positie van 
de verdediging ten aanzien van de processtukken. Zo is nu wettelijk vastgelegd op welk tijdstip de 
verdachte in elk geval mag kennisnemen van de processtukken. Verder zijn voorzieningen 
geïntroduceerd die de verdediging meer mogelijkheden bieden invloed en controle uit te (laten) 
oefenen op de samenstelling van het procesdossier. Om tijdig toegang tot het dossier te krijgen 
kan zij zich tot de rechter-commissaris wenden voor termijnstelling (artikel 30, tweede lid). Verder 
beschikt de verdediging nu over de wettelijke bevoegdheid stukken in te zien om te beoordelen of 
deze stukken als processtukken aan het dossier zouden moeten worden toegevoegd (artikel 34). 
Tot slot heeft de recente wet de bestaande praktijk van het niet voegen van bepaalde stukken bij 
de processtukken in verband met zwaarwegende belangen nader genormeerd en onderworpen aan 
een aanvullende rechterlijke controle (artikel 149b). Deze onlangs herziene voorschriften komen 
zonder uitzondering terug in onderhavig hoofdstuk. 
 
Opmerking verdient dat ook elders in het nieuwe wetboek nog bepalingen over processtukken 
voorkomen. Te denken valt aan de regels die de toegang van het slachtoffer tot het procesdossier 
betreffen en de regels over de (proces)stukken bij het beklag over het niet vervolgen van 
strafbare feiten. Loskoppeling van dit soort bepalingen van het complex van regels over het 
onderwerp waarvoor ook de specifieke regels voor de processtukken gelden, komt de 
toegankelijkheid van dat regelcomplex niet ten goede. Daarom is ervoor gekozen die voorschriften 
niet onder te brengen in dit hoofdstuk. 
 
Enkele aanpassingen 
Uitgangspunt bij de modernisering van het wetboek is dat wetgeving die relatief nieuw aan het 
wetboek is toegevoegd niet opnieuw voor discussie in aanmerking komt. Dat heeft ertoe geleid dat, 
zoals aangegeven, ook de (kern)artikelen over de processtukken vrijwel ongewijzigd uit het huidige 
wetboek zijn overgenomen en in dit hoofdstuk zijn geplaatst. Naast de daarmee gepaard gaande 
herschikking is een enkele bepaling aangevuld of aangepast, mede met het oog op een zoveel 
mogelijk techniekonafhankelijke redactie. 
 
Het betreft in de eerste plaats een redactionele aanpassing van de omschrijving van het begrip 
‘processtukken’. Uit de toelichtende stukken bij de Wet herziening regels betreffende de 
processtukken in strafzaken blijkt dat onder het begrip ‘processtukken’ niet alleen worden verstaan 
belastende of ontlastende stukken in het kader van het bewijs van het ten laste gelegde feit, maar 
ook bijvoorbeeld stukken die van belang kunnen zijn voor de ontvankelijkheid van het openbaar 
ministerie, de controle op de rechtmatigheid van het opsporingsonderzoek of de straftoemeting. Het 
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zijn dus de stukken die van belang zijn voor de beslissingen die de rechter in verband met het 
onderzoek ter terechtzitting en naar aanleiding van dat onderzoek neemt.38 De huidige wettelijke 
formulering ‘alle stukken die voor de ter terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen 
redelijkerwijs van belang kunnen zijn’ sluit niet volledig aan op die ruime reikwijdte. Eerder wordt 
de indruk gewekt dat het alleen gaat om relevante stukken voor beslissingen die de rechter tijdens 
onderzoek op de terechtzitting neemt. Voorgesteld wordt op dit punt een redactionele 
verduidelijking door te voeren door ‘ter terechtzitting’ te vervangen door ‘in het kader van de 
berechting’. Het begrip ‘berechting’, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.2.3, omvat de gehele 
behandeling in eerste aanleg, dus ook de beslissingen die na afloop van het onderzoek ter 
terechtzitting worden genomen. Daarmee brengt dit begrip preciezer tot uitdrukking binnen welke 
context moet worden beoordeeld of stukken als ‘processtukken’ moeten worden aangemerkt.  
 
Een tweede aanpassing betreft een verduidelijking van de wettelijke verantwoordelijkheid voor de 
samenstelling van de processtukken. Waar het huidige artikel 149a, eerste lid, die 
verantwoordelijkheid uitsluitend regelt voor het opsporingsonderzoek, wil het voorgestelde artikel 
1.8.2, tweede lid, dit ook vastleggen voor de procedurele fasen die daarop volgen. Bepaald wordt 
dat tijdens het onderzoek op de terechtzitting de verantwoordelijkheid voor de processtukken 
berust bij het gerecht in feitelijke aanleg, waarvoor de zaak wordt vervolgd en in de overige 
situaties (wederom) bij de officier van justitie. Hoewel eerder is betoogd dat de 
verantwoordelijkheid voor de processtukken tijdens het onderzoek op de terechtzitting ook uit het 
wettelijk stelsel kan worden afgeleid (Kamerstukken II 2014/15, 34 090, nr. 3, blz. 44), is deze 
verduidelijking op uitdrukkelijk verzoek van de praktijk aangebracht.39 Voor de formulering van het 
artikel 1.8.2, tweede lid, is aansluiting gezocht bij de artikel 51b, eerste lid. 
 
De derde aanpassing ziet op een verruiming van de delegatiegrondslag, zoals deze nu is 
opgenomen in artikel 149a, derde lid. Doordat de belangrijkste bepalingen over de processtukken 
nu in één hoofdstuk zijn ondergebracht, kan ook de delegatiegrondslag van artikel 32, vijfde lid, 
een plaats krijgen in artikel 1.8.2, derde lid. Toegevoegd is voor een delegatiegrondslag voor regels 
betreffende de integriteit en authenticiteit van processtukken in elektronische vorm (artikel 1.8.2, 
vierde lid).  
 
De vierde wijziging ten opzichte van de bestaande artikelen over de processtukken betreft de 
vervanging om terminologische redenen van het begrip ‘schriftelijke mededeling’ door 
‘kennisgeving’. Dit vindt plaats bij de artikelen 30, vierde lid, 32, derde lid, en 32a, derde lid, die in 
dit hoofdstuk als de artikelen 1.8.4, vierde lid, 1.8.6, derde lid, en 1.8.7, derde lid, terugkomen. De 
laatste aanpassing heeft betrekking op artikel 31, onderdeel c. Dat voorschrift houdt nu in dat de 
verdachte de volledige kennisneming niet mag worden onthouden van processen-verbaal van 
verhoren waarvan hem de volledige inhoud mondeling is meegedeeld. Voorgesteld wordt deze 
bepaling aan te vullen met een mogelijkheid die zich in de praktijk veel vaker voordoet, namelijk 
dat deze processen-verbaal waarvan de inhoud volledig kan worden meegedeeld, kort mondeling 
worden samengevat (zie artikel 1.8.5). 
 
Opmerking verdient tot slot dat het huidige artikel 137 in het nieuwe wetboek komt te vervallen. 
Genoemd artikel verduidelijkt dat onder ‘de kennisneming van processtukken wordt begrepen die 
tot kennisneming van stukken die op gegevensdragers zijn opgenomen en vastgelegd’. Met de 
inwerkingtreding van de Wet digitale processtukken Strafvordering is inmiddels het bestaan van 
processtukken in elektronische vorm dermate ingeburgerd dat voor een verduidelijking, zoals 
bedoeld door deze bepaling, geen reden meer bestaat. Bovendien past zij niet bij het uitgangspunt 
voor het nieuwe wetboek dat gebruik wordt gemaakt van een zoveel mogelijk 
techniekonafhankelijke woordkeuze. 
 

                                                
38 Zie ook M.J. Borgers, ‘Processtukken’, DD 2014/1, p. 8. 
39 Vgl. M.E. van Wees, ‘Modernisering en digitalisering van het strafproces’, DD 2015, 72. 
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In het artikelsgewijs deel worden de bepalingen uit dit hoofdstuk nader toegelicht, waar nodig met 
verwijzing naar de wetsgeschiedenis van de eerdergenoemde Wet herziening van de regels 
betreffende de processtukken in strafzaken. 
 
7.9 Hoofdstuk 9: De kennisgeving van gerechtelijke mededeling 

In de contourennota is als uitgangspunt opgenomen dat in aanhangige wetgeving geen wijzigingen 
worden voorgesteld, omdat de discussie over de inhoud van die wetgeving niet in het kader van de 
modernisering van het wetboek kan plaats vinden, omdat deze reeds loopt. De inhoud van de 
artikelen 36a tot en met 36m zijn tegen deze achtergrond hernummerd, opdat zij in de 
systematiek van het wetboek konden worden gevoegd. Niettemin is om de redenen aangegeven in 
paragraaf 4.5 een beperkte aanpassing van de artikelen 1.9.1.1 en 1.9.1.2 aangebracht en is het 
hoofdstuk in twee titels gesplitst, zodat beter rekening kan worden gehouden met de mogelijkheid 
van elektronische overdracht van stukken door strafrechtelijke instanties aan burgers. 
 
Hoewel dit niet met zo veel woorden uit de wetsgeschiedenis van het genoemde wetsvoorstel 
blijkt, is aannemelijk dat de regels voor het uitreiken van gerechtelijke mededelingen bedoeld zijn 
voor een beperkte categorie van mededelingen die in en rond een strafzaak aan de verdachte 
moeten worden gedaan. In het wetsvoorstel is het begrip ‘gerechtelijke mededeling’ evenwel niet 
gedefinieerd; wel worden de verschillende wijzen van kennisgeving beschreven voor de 
gerechtelijke mededelingen aan natuurlijke en rechtspersonen. Het kan gaan om betekening, 
toezending en mondelinge mededeling. Voor de rechtspersoon is bovendien in het nieuwe Boek 6 
geregeld wie als bevoegde vertegenwoordiger voor de rechtspersoon voor het ontvangen van 
gerechtelijke mededelingen kan worden aangemerkt. De beschrijving van de wijze van 
kennisgeving van bepaalde gerechtelijke mededelingen staat echter niet in de weg aan een 
ruimere uitleg van het begrip mededeling. Aldus heeft dit begrip in dit wetsvoorstel betrekking op 
alle mededelingen in en rond een strafzaak die door de wet zijn voorgeschreven. Daarbij is ruimte 
geboden voor de overdracht van dergelijke mededelingen langs elektronische weg. Het 
wetsvoorstel beoogt immers ook meer ruimte te bieden voor het langs elektronische weg 
overdragen van stukken door of aan de belanghebbenden, zoals de verdachte, diens raadsman of 
een slachtoffer, inclusief de betekening van gerechtelijke mededelingen. 
 
Tegen deze achtergrond kan het systeem dat voor het doen van gerechtelijke mededelingen in het 
wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen is opgenomen, voor het 
overgrote deel geheel in stand blijven. Nieuw is dat in hoofdstuk 9 is een tweedeling in titels 
opgenomen. In de eerste titel wordt de kennisgeving van gerechtelijke mededelingen aan 
natuurlijke en rechtspersonen in het algemeen geregeld: het gaat daarbij voornamelijk over het 
toezenden. In de tweede titel staan de voorschriften over de betekening. In de gevallen waarin is 
vereist dat de te betekenen stukken de geadresseerde in persoon bereiken kan bij elektronische 
betekening niet worden volstaan met de mededeling dat er een bericht voor de geadresseerde 
beschikbaar is gesteld. In het wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke 
beslissingen is hiervoor een aanvullende regeling getroffen. Deze houdt in dat wordt aangenomen 
dat het desbetreffende bericht de burgers die te kennen hebben gegeven dat zij hun post 
elektronisch willen ontvangen, pas in persoon heeft bereikt op het moment dat zij hebben ingelogd 
in de elektronische voorziening. Deze regeling blijft geheel ongewijzigd. 
 
7.10 Hoofdstuk 10: Algemene voorzieningen  

In paragraaf 7.1.2 is uiteengezet waarom in titel 1.2 alleen definities zijn opgenomen. Dat 
betekent dat een aantal bepalingen uit de huidige betekenistitel in het Eerste Boek moest worden 
verplaatst. Deze zijn nu samengebracht in het laatste hoofdstuk van dit Boek en hebben voor een 
deel gemeen dat zijn elektronische voorzieningen betreffen, maar andere bepalingen hebben 
uitsluitend een zo algemeen karakter dat zij niet in andere hoofdstukken waren onder te brengen. 
In het artikelsgewijs commentaar wordt aangegeven waar deze bepalingen vandaan komen dan 
wel anderszins voor plaatsing in dit hoofdstuk in aanmerking komen. 
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Er is een geheel nieuwe bepaling (artikel 1.10.7) toegevoegd met een grondslag voor het maken 
van een algemene maatregel van bestuur voor gegevensverwerking in verband met 
overgangsrecht. Deze wordt in het artikelsgewijs commentaar toegelicht vanwege het specifieke 
karakter daarvan. 
 
8 Uitvoeringsconsequenties 

8.1 Inleiding 

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering betreft een omvangrijke 
wetgevingsoperatie met aanzienlijke consequenties voor de organisaties in en om de 
strafrechtketen. Daarom wordt per wetsvoorstel rekenschap gegeven van de belangrijkste 
gevolgen van de voorgestelde wetswijzigingen voor onder andere bestaande werkprocessen, 
werklast en financiën. Dat geldt ook voor dit wetsvoorstel. De gevolgen zijn in intensieve 
samenspraak met de ketenpartners en de advocatuur in kaart gebracht, mede door middel van 
ketenbrede impactanalyses, ex-ante evaluaties, visualisaties en effectonderzoeken. Soms is in 
samenspraak met de genoemde partijen vastgesteld dat bepaalde voorstellen of onderdelen 
daarvan geen uitvoeringsconsequenties zullen hebben. Daarvan wordt in deze paragraaf eveneens 
rekenschap gegeven. 
 
De opzet van het wetgevingsprogramma, waarbij wetsvoorstellen in tranches in procedure worden 
gebracht, faciliteert een integrale en afgewogen beoordeling, terwijl tegelijkertijd de omvang van 
de te behandelen voorstellen zo overzichtelijk mogelijk wordt gehouden. Deze opzet brengt mee 
dat de uitvoeringsconsequenties – die per wetsvoorstel in beeld worden gebracht – nog beïnvloed 
kunnen worden door keuzes die later in het proces worden gemaakt. Het kan dus voorkomen dat 
deze paragraaf na de consultatie of het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State 
nog wordt aangepast. Verder is van belang dat deze paragraaf is gebaseerd op de stand van zaken 
in de praktijk in 2015/2016. Wanneer het nieuwe wetboek in werking treedt zijn er mogelijk 
maatschappelijke, technologische of andere ontwikkelingen die de nu bekende impact van de 
wetsvoorstellen verkleinen of vergroten. 
 
De kosten en baten die in deze paragraaf in beeld zijn gebracht betreffen uitsluitend de structurele 
kosten en baten van gedane voorstellen. De incidentele kosten, dat wil zeggen de eenmalige 
kosten die gepaard gaan met de implementatie van het nieuwe wetboek, kunnen pas in beeld 
worden gebracht wanneer het gehele wetboek in concept gereed is. Een overzicht van die kosten 
zal dus ook pas bij de Veeg- en Invoeringswet kunnen worden gegeven. Wel is vooruitlopend 
daarop in 2016 is gestart met gedachtevorming over hoe de implementatie zou kunnen worden 
vormgegeven. Daarbij wordt ook de vraag gesteld welke kostenposten de implementatie mogelijk 
met zich meebrengt en van welke orde van grootte deze zouden zijn. 
 
Omdat de algemene maatregelen van bestuur bij dit wetsvoorstel pas op een later tijdstip zullen 
worden opgesteld, worden eventuele uitvoeringsconsequenties daarvan in de nota van toelichting 
bij de algemene maatregel van bestuur zelf opgenomen. 
 
Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. Eerst wordt per hoofdstuk een kwalitatieve omschrijving 
van de verwachte effecten van de daarin gedane voorstellen gegeven. Ten behoeve van de 
leesbaarheid worden alle af- of toenames van werk- of administratieve lasten in dit deel van de 
paragraaf omschreven zonder vertaling naar euro’s of fte’s. De omvang van een effect wordt wel 
gekwalificeerd (linkerkolom tabel). De daar genoemde kwalificaties corresponderen met de in de 
rechterkolom genoemde fte’s. De tabel dient als handvat, om de lezer enig idee te geven van de 
orde van grootte van een bepaald effect. Hierbij moet worden bedacht dat de tabel een zekere 
relatieve waarde heeft; doordat de ketenorganisaties zeer verschillend van omvang zijn,40 
                                                
40 Zo zijn bij de Nationale Politie ruim 60.000 politieambtenaren in dienst. Bij de Koninklijke Marechaussee zijn 
circa 6.000 mensen werkzaam. 



84 
 

betekent een effect van een bepaald aantal fte’s voor de ene ketenpartner aanmerkelijk meer of 
minder dan voor de andere. 
 
Kwalitatieve omschrijving omvang effect fte’s 
Zeer beperkt < 0,5 
Beperkt 0,5 tot 5 
Middelgroot 5 tot 10 
Groot  10 tot 20 
Zeer groot > 20 
 
In de kwalitatieve omschrijving wordt zoveel mogelijk vermeld op basis van welke gegevens, 
veronderstellingen of aannames de verwachting ten aanzien van een bepaalde 
uitvoeringsconsequentie tot stand is gekomen. Waar het niet mogelijk is gebleken een effect te 
vertalen naar fte’s (of euro’s), wordt zoveel mogelijk toegelicht wat daarvan de oorzaak is. Aan het 
eind van elke subparagraaf worden de daarin per hoofdstuk omschreven uitvoeringsconsequenties, 
voor zover dit mogelijk is gebleken, gekwantificeerd. Daarbij is per betrokken organisatie sprake 
van een optelsom van alle daarvóór in de subparagraaf over het desbetreffende hoofdstuk 
genoemde effecten. 
 
8.2 De hoofdstukken 1, 2, 3, 8 en 10 

In samenspraak met de ketenpartners en de advocatuur is vastgesteld dat de hoofdstukken 1 
(inleidende bepalingen en definities), 2 (de behandeling van zaken door de rechter), 3 (positie van 
het openbaar ministerie en opsporingsambtenaren), 7 (de deskundige), 8 (de processtukken) en 
10 (algemene voorzieningen strafvordering) geen uitvoeringsconsequenties zullen hebben. 
 
8.3 De hoofdstukken 4, 5 en 9 

In hoofdstuk 4 zijn de huidige bepalingen over de verdachte en zijn raadsman – na een 
herschikking – overgenomen. Het gaat hierbij om de bepalingen zoals deze zijn komen te luiden 
na de inwerkingtreding van: 
1. de Wet van 17 november 2016 tot implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het 

Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een 
advocaat (Stb. 2016, 475) en 

2. de Wet van 17 november 2016 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige 
andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en 
enkele dwangmiddelen (Stb. 2016, 476). 

Deze wetten zijn buiten het verband van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering tot 
stand gekomen. Voor de uitvoeringsconsequenties wordt daarom verwezen naar de memories van 
toelichting bij de genoemde wetten. 
 
Dit geldt ook voor hoofdstuk 5, waarin de bepalingen over het slachtoffer zijn opgenomen zoals 
deze zijn komen te luiden na de inwerkingtreding van:  
1. de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van 

het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet 
schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan 
nabestaanden (Stb. 2016, 160) en 

2. de implementatie van de richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de 
ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (richtlijn nr. 
2012/29/EU) (Kamerstukken 34 236). 

 
Hoofdstuk 9 bevat de bepalingen over de kennisgeving van gerechtelijke mededelingen zoals deze 
komen te luiden na de inwerkingtreding van de (binnen het verband van de modernisering van het 
Wetboek van Strafvordering tot stand gekomen) wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke 
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beslissingen (Kamerstukken 34 086). Voor de uitvoeringsconsequenties wordt verwezen naar de 
memorie van toelichting bij dat wetsvoorstel. 
 
8.4 Hoofdstuk 6 

De politie heeft onderzoek verricht naar de voorgestelde bepalingen over: 
1. de oproeping van een tolk (artikel 1.6.1.2); 
2. het informeren van verschoningsgerechtigden over hun verschoningsrecht (artikel 1.6.1.3, 

tweede lid); en 
3. het informeren van de ouders of voogd van een minderjarige getuige over het verhoor (artikel 

1.6.4.2). 
 
Ten aanzien van de overige voorgestelde bepalingen heeft de politie geen onderzoek verricht, 
omdat zij daarbij geen (noemenswaardige) financiële of administratieve gevolgen voorziet. 
Het Platform bijzondere opsporingsdiensten en de Koninklijke Marechaussee hebben – mede op 
basis van de uitkomsten van het onderzoek van de politie – geconcludeerd dat het wetsvoorstel 
voor hen slechts geringe uitvoeringsconsequenties zal hebben. 
De overige ketenpartners hebben geen onderzoek verricht, omdat zij verwachten dat dit hoofdstuk 
voor hen geen uitvoeringsconsequenties zal hebben. 
 
8.4.1 Uitvoeringsconsequenties van de onderzochte bepalingen 

1. De oproeping van een tolk (artikel 1.6.1.2) 
Het wetsvoorstel regelt dat de verhorende ambtenaar een tolk kan oproepen indien de getuige de 
Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst. Dit gebeurt in de praktijk in de regel al. Het 
wetsvoorstel roept geen verplichting in het leven om een tolk op te roepen, zodat de praktijk niet 
hoeft te worden gewijzigd en het wetsvoorstel voor de politie geen werklastverzwaring meebrengt. 
 
2. Het informeren van verschoningsgerechtigden over hun verschoningsrecht (artikel 1.6.1.3, 

tweede lid) 
Met de voorgestelde bepaling wordt geen verplichting in het leven geroepen om bij getuigen eerst 
na te gaan of zij wellicht behoren tot de categorie verschoningsgerechtigde getuigen; het gaat, 
zoals in de toelichting bij artikel 1.6.1.3 is vermeld, om gevallen waarin de relatie tussen de 
verdachte en de getuige niet helemaal duidelijk is en er aanwijzingen zijn dat het gaat om een 
familielid. Hoewel het huidige wetboek daartoe strikt genomen niet verplicht, wijzen verhorende 
opsporingsambtenaren verschoningsgerechtigde getuigen ook in de huidige praktijk al zoveel 
mogelijk op hun toekomende verschoningsrechten. De genoemde bepaling brengt daar geen 
verandering in en in zoverre zal zij dan ook niet leiden tot een werklastverzwaring voor de politie. 
Wel is het zo dat het wetsvoorstel de reikwijdte van het familiair verschoningsrecht uitbreidt met 
het begrip “(eerdere) levensgezel van de verdachte of medeverdachte” (zie artikel 1.6.2.1.1). 
Hierdoor zal de mededeling over verschoningsrechten moeten worden gedaan aan meer personen 
dan nu het geval is. Die mededeling zal leiden tot een zeer beperkte werklasttoename. Daarnaast 
geldt dat in gevallen waarin een tolk aanwezig is bij het verhoor, omdat de getuige de Nederlandse 
taal niet of onvoldoende beheerst, deze tolk ook de mededeling over het verschoningsrecht zal 
moeten vertolken. Dit leidt tot een zeer beperkte toename van tolkenkosten. 
 
3. Het informeren van de ouders of voogd van een minderjarige getuige over het verhoor (artikel 

1.6.4.2) 
De voorgestelde bepaling zal naar verwachting (beperkte) financiële consequenties hebben voor de 
politie. De ouders of voogd van een minderjarige getuige tot zestien jaar worden in de huidige 
praktijk in de regel al geïnformeerd over de genoemde zaken. De ouders of voogd van een zestien- 
of zeventienjarige getuige worden nu echter meestal niet in kennis gesteld. De verplichting dit ook 
bij die categorie getuigen te doen, zal betrekking hebben op circa 2.700 zaken. Verwacht wordt 
dat de ouders of de voogd vervolgens in 1.000 tot 1.500 zaken aanwezig zullen willen zijn bij het 
verhoor, met een langere verhoortijd tot gevolg. Al met al wordt uitgegaan van een beperkte 
werklasttoename. Daarnaast wordt verwacht dat bij het informeren van de ouders of voogd van 
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een minderjarige getuige in een aantal gevallen een tolk nodig zal zijn. Datzelfde geldt wanneer de 
geïnformeerde ouders of de voogd aanwezig zijn bij het verhoor. Dit zal leiden tot een beperkte 
toename van kosten. 
 
8.4.2 Kwantificering van de structurele uitvoeringsconsequenties  

Voor zover mogelijk zijn de voornoemde verwachte uitvoeringsconsequenties gekwantificeerd. De 
voorstellen betekenen voor de politie een beperkte structurele werklasttoename van tussen 0,8 en 
1,3 fte (€75.000 tot €125.000) en daarnaast een structurele kostenpost van tussen €45.000 en 
€65.000, samenhangend met het inroepen van tolken. 
 
9 Artikelsgewijs deel 

Hoofdstuk 1 Strafvordering in het algemeen 
 
Titel 1.1 Inleidende bepalingen 
 
Artikel 1.1.1.1 
Dit – overigens ongewijzigde – artikel is uitvoerig besproken in paragraaf 2.1 en 7.2, zodat 
artikelsgewijze toelichting niet meer nodig is. 
 
Artikel 1.1.1.2 
Bij de eerst volgende wijziging van de Grondwet is het voorstel om artikel 17 GW, eerste lid, in te 
voegen (Kamerstukken II 2015/16 34 517): de tekst daarvan luidt: ”Ieder heeft bij het vaststellen 
van zijn rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem 
ingestelde vervolging recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn voor een 
onafhankelijke en onpartijdige rechter”. De tekst is mede toegespitst op de rechten van de 
verdachte in dit wetboek en geeft de doorwerking van het EVRM (artikel 6, eerste lid) en het 
Europees Handvest (artikel 47) aan. Het onderdeel over de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid 
is afzonderlijk opgenomen in artikel 1.2.1.1. 
 
Artikel 1.1.1.3 
Zoals eerder aangegeven is op 9 maart 2016 een EU-richtlijn over de onschuldpresumptie 
vastgesteld. Deze richtlijn bevat niet alleen de onschuldpresumptie, die reeds voldoende in de 
Nederlandse strafvordering is geïncorporeerd. De richtlijn bevat ook een bepaling over het 
zogenaamde nemo teneturbeginsel, dat als volgt is geformuleerd in artikel 7, tweede lid:”Member-
States shall ensure that suspects and accused persons have the right not to incriminate 
themselves”. Artikel 7.3 luidt: “The exercise of the right not to incriminate oneself shall not 
prevent the competent authorities from gathering evidence which may be lawfully obtained 
through the use of legal powers of compulsion and which has an existence independent of the will 
of the suspects and accused persons”. Deze richtlijn is uitdrukkelijk tot de wetgever gericht en 
bezien zal worden of nadere implementatie in een afzonderlijk wetgevingstraject buiten het kader 
van de modernisering moet plaatsvinden. 
 
Aan het beginsel van de onschuldpresumptie kan niet het recht worden ontleend dat tegen een 
verdachte geen bevoegdheden mogen worden toegepast. Naarmate het onderzoek in een zaak 
vordert, kan blijken van veelal oplopende gradaties van aanwijzingen voor of een redelijk 
vermoeden van een strafbaar feit, een verdenking tegen een concrete verdachte, ernstige 
bezwaren, bewezenverklaring met de vaststelling van schuld en onherroepelijke einduitspraak. Dit 
is bovendien voorts de grondslag voor de toepassing van eveneens steeds ingrijpender 
bevoegdheden. Een andere mogelijkheid is dat het onderzoek onvoldoende gronden oplevert om te 
spreken van een verdachte (bijvoorbeeld de sepotgrond ten onrechte als verdachte aangemerkt), 
ofwel dat er onvoldoende ernstige bezwaren zijn voor voorlopige hechtenis of dat de schuld van de 
verdachte niet kan worden vastgesteld, hetgeen tot vrijspraak leidt. Hoewel het beginsel niet 
rechtstreeks verbonden is met de uitkomst van het onderzoek, geeft het aan dat de 
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strafrechtelijke autoriteit in het kader van het opsporingsonderzoek en tijdens de berechting niet 
op voorhand uit mag gaan van de schuld van de verdachte aan het strafbaar feit. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat de nadruk bij het opsporingsonderzoek dient uit te gaan naar het vaststellen van 
de toedracht van het strafbaar feit, waarbij de mogelijkheid van alternatieve scenario’s niet mag 
worden uitgesloten en tunnelvisie moet worden voorkomen. 
Met de onschuldpresumptie die ten behoeve van de verdachte in dit artikel is vastgelegd, 
behoeven getuigen of slachtoffers in hun uitingen niet in dezelfde mate rekening te houden als de 
strafrechtelijke autoriteiten. Zij hebben niet alleen een min of meer zelfstandige positie in het 
strafproces, maar het slachtoffer kan daarnaast een direct financieel belang hebben als eiser uit 
onrechtmatige daad. Ook tijdens het uitoefenen van het spreekrecht kan van hem niet dezelfde 
objectiviteit als van de strafrechtelijke autoriteiten worden verwacht, ook al omdat het slachtoffer 
voor uitspraken over de aannemelijkheid van de schuld van de verdachte niet aan wettelijke 
bewijsregels is gebonden. Hij kan in beginsel op basis van zijn eigen waarneming al een conclusie 
trekken. 
 
In het verleden is bepleit ook voor het slachtoffer ervan uit te gaan dat hij pas slachtoffer is als de 
rechter hem als zodanig heeft erkend, dat wil zeggen nadat de schuld van de verdachte is 
vastgesteld. Tot die tijd zou van het vermeende slachtoffer moeten worden gesproken. Aan deze 
kwestie is uitvoerig aandacht besteed door prof. mr. B.F. Keulen.41 Ook prof. mr. M.S. 
Groenhuijsen is van oordeel dat vanaf het begin dient te worden aangenomen dat een slachtoffer 
dat stelt slachtoffer te zijn, ook als een slachtoffer dient te worden behandeld, totdat het tegendeel 
is gebleken (bijvoorbeeld na verdenking van een valse aangifte). 
 
Artikel 1.1.1.4 
Dit nieuwe artikel is zowel in paragraaf 1.2 als in paragraaf 7.1.1 uitvoerig besproken. 
 
Titel 1.2 Definities 
 
Artikel 1.1.2.1 
Voor het begrip opsporingsambtenaar is een voorstel gedaan in hoofdstuk 3 van dit boek: 
openbaar ministerie en opsporingsambtenaren. In artikelen 1.3.3.1 en 1.3.3.2 wordt aangegeven 
welke ambtenaren met opsporing zijn belast. Daarvoor is aansluiting gezocht bij de bestaande 
artikelen 141 en 142. In de bestaande onderscheiding tussen (reguliere) opsporingsambtenaren, 
opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten en buitengewoon 
opsporingsambtenaren wordt geen wijziging gebracht. 
 
Artikelen 1.1.2.2 en 1.1.2.3 
Vanwege de samenhang tussen de begrippen opsporing en berechting zijn deze als strafvorderlijke 
begrippen in Boek 1 gedefinieerd. 
 
In artikel 1.1.2.2 is de wettelijke definitie van opsporing als opgenomen in het huidige artikel 
132a, voorzien van enkele redactionele bijstellingen, overgenomen. Opsporing is nu gedefinieerd 
als het onderzoek in verband met strafbare feiten onder gezag van de officier van justitie met als 
doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen. In de nieuwe definitie is de zinsnede “met als 
doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen” vervangen door: met een strafvorderlijk doel. 
Deze wijziging is toegelicht in paragraaf 2.1 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
tot vaststelling van Boek 2. Kortheidshalve wordt daarnaar – wat betreft deze wijziging – 
verwezen. Verder is het element uit de huidige definitie volgens welke het moet gaan om 
onderzoek “onder gezag van de officier van justitie” niet in de nieuwe definitie overgenomen. 
Vanzelfsprekend staat de opsporing onder het gezag van de officier van justitie. Dat komt onder 
meer tot uitdrukking in de in hoofdstuk 3 overgenomen bepaling van het huidige artikel 148, 
waarin is neergelegd dat de officier van justitie opsporingsambtenaren bevelen kan geven. 
Doordat het element inzake het gezag van de officier van justitie in de huidige definitie van 
                                                
41 B.F. Keulen e.a., Naar een tweefasenproces? Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in 
relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 2013, p. 308 e.v. 
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opsporing is opgenomen, kan, zo is van verschillende zijden in de vakliteratuur opgemerkt,42 de 
indruk ontstaan dat van opsporing pas sprake is als het gaat om onderzoek dat onder het gezag 
van de officier van justitie wordt verricht, terwijl het veeleer andersom is: wanneer van opsporing 
sprake is, staat dit onder het gezag van de officier van justitie. De onderzoekers van het 
onderzoeksproject Strafvordering 2001 wijzen erop dat met dit element kennelijk door de 
wetgever is bedoeld dat opsporing onder het gezag van de officier van justitie behoort te staan.43 
Een verduidelijking kan worden bereikt door het betwiste element te schrappen. Daarmee wordt 
gevolg gegeven aan een door Borgers gedane suggestie.44 
 
In de praktijk zal de opsporing in lichtere zaken voor een groot deel plaatsvinden zonder dat er 
sprake is geweest van specifiek contact met of daadwerkelijke leiding van de officier van justitie. 
In deze zaken worden de processen-verbaal na afronding ingezonden aan het parket van de 
officier van justitie; in wat zwaardere zaken zal de officier van justitie wel in een vroeg stadium bij 
de opsporing en het opsporingsonderzoek betrokken zijn, vooral ook waar het gaat om de 
toepassing van bevoegdheden die aan hem zijn toegekend en de leiding die aan het 
opsporingsonderzoek wordt gegeven in verband met het verkrijgen van een uitkomst op basis 
waarvan een deugdelijke vervolgingsbeslissing moet worden genomen en verantwoord. Het 
bestaande artikel 132 met de omschrijving van het voorbereidende onderzoek als onderzoek dat 
aan het onderzoek op de terechtzitting vooraf gaat, wordt niet gehandhaafd. Zie voor een 
toelichting hierop paragraaf 2.2.1 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot 
vaststelling van Boek 2. 
 
Artikel 1.1.2.3 
De berechting is gedefinieerd als de behandeling van de strafzaak door de rechter in eerste aanleg 
of in hoger beroep (eerste lid). Dit betreft de behandeling van de strafzaak ten gronde, dus de 
vaststelling van schuld en de bepaling van de straf of maatregel. Het onderzoek op de zitting dat 
plaatsheeft in het kader van de berechting wordt aangeduid als het onderzoek op de terechtzitting 
(tweede lid). Door voor de berechting de begrippen strafzaak en terechtzitting te reserveren en de 
begrippen zaak en zittingen te gebruiken in andere situaties, maken de bewoordingen van de wet 
steeds duidelijk of het gaat om de berechting of om een andere procedure. Aldus behandelt de 
raadkamer een zaak op een zitting. Hetzelfde geldt voor de rechter in een ontnemingsprocedure. 
Alleen bij de berechting is sprake van de behandeling van de strafzaak op de terechtzitting.  
Voor een nadere toelichting verwijs ik naar de uiteenzetting in paragraaf 4.2 van het algemeen 
gedeelte van deze toelichting, waarin wordt ingegaan op de in het wetboek gebruikte terminologie, 
mede in relatie met enkele algemene bepalingen opgenomen in hoofdstuk 2. 
 
Artikel 1.1.2.4 
Alle beslissingen die een rechter neemt vallen onder het algemene (genus)begrip rechterlijke 
beslissing. Het eerste lid stelt buiten twijfel dat daaronder ook de beslissingen van de rechter-
commissaris vallen. Het tweede lid duidt een rechterlijke beslissing als uitspraak aan indien de wet 
voorschrijft dat zij op de zitting wordt uitgesproken. Het gaat hier niet om een onderscheid in 
rechterlijke beslissingen waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. Dat bepaalde beslissingen 
uitspraken kunnen worden genoemd, is enkel het gevolg van het feit dat de wet voorschrijft dat 
die beslissing op de openbare zitting wordt uitgesproken. In paragraaf 4.2 van het algemeen 
gedeelte van deze toelichting is uiteengezet dat, en waarom het huidige artikel 138, waarin 
verschillende rechterlijke beslissingen zijn gedefinieerd, in zijn huidige vorm niet kan worden 
gehandhaafd. De term uitspraak blijft in het nieuwe wetboek behouden, maar bij de regeling van 
rechtsmiddelen in Boek 5 vervullen de begrippen eindvonnis en -arrest en tussenvonnis en -arrest 
een rol. Daarom worden zij gedefinieerd, zie artikel 1.1.2.5. 
 

                                                
42 Zie G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, p. 282-283 met verdere literatuurverwijzingen. 
43 G. Knigge en N.J.M. Kwakman, ‘Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak’, in: M.S. 
Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject 
Strafvordering 2001, p. 125-347, i.h.b. p. 288-289. 
44 Zie A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen (red.), Het Wetboek van Strafvordering, artikel 132a, aant. 6.2. 
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Artikel 1.1.2.5 
Dit artikel geeft een definitie van het begrip eindvonnis en eindarrest als de beslissing waarmee de 
behandeling van de zaak wordt afgesloten (eerste lid). Als de wet voorschrijft dat de rechter bij 
vonnis of arrest beslist, geldt dit niet alleen voor de eindbeslissing, het eindvonnis of eindarrest, 
maar ook voor eventuele tussenbeslissingen. Met een tussenvonnis of -arrest wordt een vonnis 
aangeduid dat in de loop van het onderzoek op de zitting wordt gewezen (tweede lid).  

Voor vonnisprocedures geldt per definitie dat de beslissingen van de rechter bij vonnis of arrest 
moeten worden genomen. Eveneens per definitie geldt dat in de raadkamerprocedure geen vonnis 
of arrest wordt gewezen. Voor het optreden van de rechter-commissaris is (terecht) nergens 
voorgeschreven dat hij een beslissing bij vonnis neemt. Dat zou in strijd zijn met de systematiek 
van de wet, die meebrengt dat van het wijzen van een vonnis alleen sprake kan zijn bij een 
behandeling van de zaak op een zitting. Wanneer de rechter-commissaris bijvoorbeeld op een 
bezwaarschrift beslist (artikel 1.2.4.8), levert dit dus geen vonnis op.  

In paragraaf 4.2 van het algemeen gedeelte van deze toelichting is uiteengezet dat een definitie 
van de begrippen eindvonnis en tussenvonnis en de begrippen eindarrest en tussenarrest wordt 
opgenomen, omdat deze begrippen in de wettelijke regeling een functie vervullen met het oog op 
de regeling van rechtsmiddelen, op te nemen in Boek 5. Dit artikel moet worden gelezen in 
verband met artikel 1.2.1.2, derde lid, en artikel 1.2.1.3. 

Artikel 1.1.2.6 
Als algemeen artikel is in Boek 1 opgenomen dat in de gevallen waarin in het wetboek de 
mogelijkheid van de bijstand van een tolk is genoemd, daaronder ook wordt verstaan de bijstand 
van een tolk die geschikt is voor de bijstand aan personen die gebrekkig kunnen horen of spreken. 
Daardoor zal in Boek 4 waarschijnlijk het huidige artikel 274 kunnen vervallen. Het huidige artikel 
131b is beperkt tot bijstand aan de verdachte, maar is nu ook van toepassing op getuigen, 
deskundigen en slachtoffers die deze bijstand nodig hebben.  
 
Artikel 1.1.2.7 
Omdat deze term niet alleen voorkomt in het jeugdstrafprocesrecht (Boek 6) maar ook in het 
algemene strafprocesrecht, bijvoorbeeld bij minderjarige slachtoffers en getuigen, is een algemene 
definitie opgenomen die aansluit bij het burgerlijk recht: zie artikel 233 van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek. Minderjarig is in het algemeen een persoon die de leeftijd van achttien jaren 
nog niet heeft bereikt. In hoofdstuk 1 van Boek 6 over het jeugdstrafprocesrecht wordt 
aangegeven wat de reikwijdte is ten aanzien van jong volwassenen en jeugdigen. 
 
Artikel 1.1.2.8 
Dit artikel is een samenvoeging van de artikelen 130 en 136. 
 
Artikel 1.1.2.9 
De inhoud van het bestaande artikel 129 is na vernummering gehandhaafd. 
 
Artikel 1.1.2.10 
De inhoud van het bestaande artikel 138d is na vernummering gehandhaafd. 
 
Artikel 1.1.2.11 
Dit artikel was al opgenomen in het wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke 
keten beslissingen, maar moet doorwerken voor het hele wetboek. Dat is de reden voor het 
opnemen van deze bepaling in Boek 1. 
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Hoofdstuk 2 De behandeling van zaken door de rechter 
 
Titel 2.1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.2 
De artikelen over de onpartijdigheid van de rechter en de openbaarheid van de zitting zijn 
toegelicht in het algemeen deel van de toelichting op de hoofdstukken (paragraaf 7.2.1). Er is in 
de reikwijdte en betekenis van deze artikelen geen inhoudelijke wijziging ten opzichte van de 
bestaande situatie beoogd. 
 
Artikel 1.2.1.3 
Voor de toelichting op dit artikel verwijs ik naar de uiteenzetting in paragraaf 4.2, waarin uitvoerig 
op de achtergrond van de nieuwe onderscheidingen wordt ingegaan. 
 
Artikel 1.2.1.4 
Dit artikel is uitvoerig toegelicht in paragraaf 4.2, en verder nog in hoofdstuk 7.2.3 in de titel over 
de raadkamer. 
 
Artikel 1.2.1.5 
In dit artikel wordt het uitgangspunt dat strafzaken meervoudig of enkelvoudig worden behandeld 
vastgelegd. De bepaling in het tweede lid is gebaseerd op artikel 367, laatste bijzin. De bepaling in 
het derde lid is afkomstig uit artikel 272, eerste lid, en krijgt door plaatsing in dit boek ruimere 
betekenis. 
 
Artikel 1.2.1.6 
Dit artikel regelt in het algemeen dat enkelvoudige kamers zaken kunnen verwijzen naar de 
meervoudige kamer als zij van oordeel zijn dat behandeling aldaar beter is. Datzelfde geldt voor 
behandeling door een enkelvoudige kamer als dat naar het oordeel van de meervoudige kamer 
aangewezen is. Deze bepalingen bestaan al in artikel 21, zevende lid (verwijzing van enkelvoudige 
naar meervoudige raadkamer), artikel 282a (verwijzing door de meervoudige kamer naar de 
politierechter) en artikel 369, tweede lid (verwijzing door de politierechter naar de meervoudige 
kamer). Deze verwijzingsbepalingen kunnen door het opnemen van deze algemene bepalingen 
vervallen. 
 
Artikel 1.2.1.7 
In dit artikel wordt aangegeven welke gevolgen zijn verbonden aan de beslissing tot verwijzing. 
Voor het onderzoek op de terechtzitting is bepaald wat er dient te gebeuren met het aanhangig 
maken van de zaak, de voortzetting op basis van het eerdere proces-verbaal dan wel het opnieuw 
beginnen van de behandeling.  
 
Artikel 1.2.1.8 
In dit nieuwe artikel wordt geregeld dat de vaststelling van de identiteit van de verdachte en de 
getuige door de verschillende rechters op één manier kan gebeuren en wel op de wijze zoals in de 
hoofdstukken over de verdachte en de getuige is voorgeschreven. Voor de raadkamer geldt dit ook 
ten aanzien van andere betrokken procespartijen dan de verdachte, zoals degene die klaagt over 
inbeslagneming. 
 
Titel 2.2 Relatieve bevoegdheid van de rechtbanken tot kennisneming van strafbare 
feiten 
  
Artikel 1.2.2.1 
 
Algemeen 
Deze titel regelt alleen de relatieve competentie met betrekking tot de behandeling van strafzaken 
(de kennisneming van strafbare feiten) door de rechtbank: de berechting. De relatieve 
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competentie in ontnemingszaken is daaraan gekoppeld, zoals blijkt uit het voorgestelde artikel 
1.2.1.3 en de bepalingen daaromtrent in het huidige Vierde Boek, titel IIIB. Andere bijzondere 
procedures kennen doorgaans hun eigen specifieke competentieregelingen. Voor de relatieve 
competentie van de rechtbank in raadkamerprocedures en van de rechter-commissaris wordt in 
het volgende hoofdstuk een restvoorziening getroffen (artikel 1.2.3.1 respectievelijk 1.2.4.2). De 
noodzaak van deze aanvullende bepalingen vindt zijn oorzaak in het gewijzigde vervolgingsbegrip 
in samenhang met de landelijke bevoegdheid van de officier van justitie. Als gevolg van beide 
ontwikkelingen is de relatieve competentie van de rechtbank (het huidige artikel 2 en volgende) 
niet langer bepalend voor de relatieve competentie van de rechter-commissaris en de raadkamer. 
Op deze ontwikkelingen en de gevolgen die deze hebben voor de wettelijke systematiek is in 
paragraaf 4.3 en 4.4 uitvoerig ingegaan en daarnaar wordt op deze plaats verwezen. 
Daarnaast is de bestaande regeling van de relatieve competentie aangepast op twee punten, 
namelijk de voorrangsregeling bij gelijktijdige vervolging en het onderscheid dat in de bestaande 
voorrangsregeling wordt gemaakt tussen mededaders en medeplichtigen. Hierop wordt nader 
ingegaan bij de toelichting op het derde en vierde lid. 
 
De voorgestelde regeling beperkt zich tot een opsomming van rechtbanken die gelijkelijk bevoegd 
zijn. De voorrangsregeling voor het geval van gelijktijdige vervolging, zoals opgenomen in artikel 
2, tweede lid, en artikel 6, tweede lid, is vervallen. In regulering van die situatie wordt voorzien 
door de ‘instructienorm’ die is opgenomen in hoofdstuk 3 (artikel 1.3.4.5). Handelen in strijd met 
die instructienorm leidt niet tot onbevoegdheid van de rechtbank, maar tot niet-ontvankelijkheid 
van de officier van justitie. 
Het bestaande artikel 6 is in het derde en vierde lid van dit artikel geïncorporeerd. Het rijtje 
bevoegde rechtbanken in het eerste lid van het hier toegelichte artikel is in die leden aangevuld 
met de rechtbank waarbij de vervolging tegen een medeverdachte is aangevangen. Het 
onderscheid dat de huidige wettelijke regeling daarbij maakt tussen daders en medeplichtigen 
blijft achterwege. 
 
Eerste lid 
Deze bepaling betreft de eerste vijf onderdelen in de opsomming van het huidige artikel 2, eerste 
lid, in een nieuwe redactie. De situatie dat de verdachte zijn woon- of verblijfplaats in het 
rechtsgebied heeft en de situatie dat de verdachte zijn laatst bekende woon- of verblijfplaats 
binnen het rechtsgebied van de rechtbank heeft, zijn samengevoegd in onderdeel b. Er is geen 
inhoudelijke wijziging beoogd. De laatste drie onderdelen van de opsomming komen terug in een 
nieuw tweede lid. 
 
Tweede lid 
De laatste drie onderdelen van het huidige artikel 2, eerste lid, zijn ondergebracht in een 
afzonderlijk lid omdat zij van een andere orde zijn van de situaties aangeduid in het eerste lid. De 
laatste twee onderdelen zijn daarbij samengevoegd in onderdeel b, waarbij voorts de redactie is 
aangepast, nu als gevolg van de voorgestelde landelijke bevoegdheid niet meer kan worden 
gesproken van strafbare feiten waarmee het landelijk parket of het functioneel parket is belast. De 
tekst kon eenvoudiger worden geformuleerd door aan te knopen bij het voorgestelde artikel 
1.3.4.1, over de bevoegdheidsuitoefening door de officier van justitie bij het landelijk parket en bij 
het functioneel parket. 
 
Derde en vierde lid 
In het derde en vierde lid is het bestaande artikel 6 geïncorporeerd. Het rijtje bevoegde 
rechtbanken in het eerste lid van het hier toegelichte artikel is in deze leden aangevuld met de 
rechtbank waarbij de vervolging tegen een medeverdachte is aangevangen. Hiermee komt de 
voorrangsregeling bij gelijktijdige vervolging en het onderscheid dat in de bestaande 
voorrangsregeling wordt gemaakt tussen mededaders en medeplichtigen, te vervallen. 
 
Deze voorrangsregeling, opgenomen in het huidige artikel 2, tweede lid, brengt mee, dat bij 
gelijktijdige vervolging voorrang moet worden gegeven aan de rechtbank die in die bepaling hoger 
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is geplaatst. De in de opsomming in die bepaling lager geplaatste rechtbank moet zich onbevoegd 
verklaren, ook al is de vervolging daar eerder begonnen. Geeft de opgesomde rangorde geen 
uitsluitsel, dan is het moment van aanvang van de vervolging doorslaggevend. De wetgever stond 
destijds voor ogen het geval waarin twee parketten onafhankelijk van elkaar de vervolging van het 
strafbare feit ter hand hebben genomen.45 Bij een openbaar ministerie dat met gebruikmaking van 
digitale registratiesystemen als één en ondeelbaar opereert, liggen dergelijke 
coördinatieproblemen niet meer voor de hand. Een regeling is niettemin nodig mede ter 
voorkoming van gevallen waarin welbewust een tweede vervolging bij een andere rechtbank zou 
worden begonnen (‘forumshopping’). 
Van een gelijktijdige vervolging in de zin van het huidige artikel 2 is – bezien vanuit het 
oorspronkelijke systeem van het wetboek – enkel sprake indien bij twee rechtbanken een 
vervolging is aangevangen door middel van een vordering bewaring, een vordering gerechtelijk 
vooronderzoek of een dagvaarding. Het was en is dus niet mogelijk om bij rechtbank A de 
bewaring te vorderen en bij de hoger geplaatste rechtbank B de gevangenhouding. De 
voorrangsregeling heeft echter wel als merkwaardige consequentie dat de rechtbank A onbevoegd 
wordt om de zaak verder te behandelen als bij rechtbank B niet de gevangenhouding, maar 
opnieuw de bewaring wordt gevorderd. Daarmee vangt immers een nieuwe, gelijktijdige 
vervolging aan. De hoofdregel dat een eenmaal aangevangen vervolging bij dezelfde rechtbank 
moet worden voortgezet, kan zo dus worden omzeild. Bezien vanuit het principe dat een 
aangevangen vervolging bij dezelfde rechtbank moet worden voortgezet, is de huidige 
voorrangsregel niet goed meer te verdedigen. Terwijl een zogenoemde inhaaldagvaarding leidt tot 
niet-ontvankelijkheid (o.a. HR 7 mei 1985, NJ 1985/842), geldt voor een ‘inhaaldagvaarding’ 
uitgebracht bij een hoger geplaatste rechtbank een wettelijke voorrangsregel. Meer voor de hand 
ligt dan ook te bepalen dat de rechtbank waarbij de vervolging als eerste is aangevangen, als 
enige bevoegd blijft. 

Bij deelneming geldt een aparte voorrangsregeling (het huidige artikel 6). In de eerste plaats is 
opvallend dat die regeling niet alleen mogelijk maakt om alle medeverdachten voor dezelfde 
rechtbank te vervolgen, maar daartoe blijkens het tweede lid zelfs dwingt. Voorts is de vraag of 
het onderscheid tussen daders en medeplichtigen in dit opzicht geheel gerechtvaardigd is. Een 
tegen een medeplichtige ingezette strafvervolging loopt volgens de huidige regeling uit op de 
onbevoegdheid van de rechtbank als het openbaar ministerie – misschien op het laatste moment – 
een vervolging tegen een als ‘dader’ verdachte begint bij een andere rechtbank. Bovendien is 
vooruitlopend op de procedure nog niet goed uit te maken wie dader is en wie medeplichtige, 
anders dan afgaande op de formulering van de tenlastelegging. 
 
Bij zowel artikel 2 als artikel 6 kan de vraag spelen of sprake is van een gelijktijdige vervolging. 
Het gaat daarbij niet alleen om de vraag of bij een andere rechtbank eveneens een vervolging is 
begonnen, maar ook om de vraag of die vervolging niet inmiddels is geëindigd. Zie bijvoorbeeld 
HR 23 september 2007, ECLI:NL:HR:BA3095. De verdachte die met zijn mededaders terecht stond 
bij de rechtbank Haarlem beriep zich erop dat tegen hem als eerste een vervolging was ingesteld 
en wel doordat bij de rechter-commissaris in de Rechtbank Den Bosch zijn bewaring was 
gevorderd, terwijl niet bleek dat die vervolging met een kennisgeving niet verdere vervolging al 
was afgesloten. Mogelijk liep die vervolging daar dus nog. 
 
De regeling roept ook vragen op in verband met het huidige artikel 246, tweede lid. Na een 
kennisgeving niet verdere vervolging is een nieuwe vervolging in beginsel uitgesloten (behoudens 
nieuwe bezwaren, zie het huidige artikel 255). Artikel 246, tweede lid, maakt daarop twee 
uitzonderingen. Ten eerste kan, indien de kennisgeving niet verdere vervolging is gebaseerd op de 
onbevoegdheid van de rechtbank, de vervolging bij een andere rechtbank worden voortgezet. Ten 
tweede kan de vervolging ook voor een andere rechtbank worden voortgezet indien de zaak wordt 
verenigd met een strafzaak welke voor een andere rechtbank in onderzoek is. Deze tweede 
uitzondering is in 1976 in de wet gekomen en had toen alleen betrekking op strafzaken tegen 
dezelfde verdachte. De vraag is hoe deze bepaling zich verhoudt tot de bijzondere 
                                                
45 A.J. Blok & L.Ch. Besier, Het Nederlansche strafproces, Deel I, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1925, p. 51-55. 
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competentieregeling van artikel 6. Wanneer gezegd kan worden dat een strafzaak ‘voor een 
andere rechtbank in onderzoek’ is, is daarbij niet helemaal duidelijk. Volgens de memorie van 
toelichting hoeft van een gerechtelijk vooronderzoek geen sprake te zijn (Kamerstukken II, 
1975/76, 13 916, nr. 3, blz. 5). Gelet op de corresponderende competentiebepaling in artikel 2, 
eerste lid, vijfde onderdeel, lijkt echter wel vereist te zijn dat de vervolging bij die rechtbank is 
aangevangen. Op welk tijdstip die vervolging is aangevangen, doet kennelijk niet ter zake. 
Vervolging voor de rechtbank waarbij de eerste vervolging tegen de verdachte is ingesteld, is dus 
niet voorgeschreven. 
 
In 1983 is de beperking vervallen dat het moet gaan om vereniging met een strafzaak tegen 
dezelfde verdachte. Ook vereniging met een strafzaak tegen een medeverdachte is mogelijk. 
Onduidelijk is dan of een strafzaak ook verenigd mag worden met een strafzaak tegen een 
mededader als de vervolging van die mededader later is aangevangen. Dat zou in strijd zijn met 
de dwingende regel van artikel 6. Maar als dat niet de bedoeling is, is de wetswijziging van 1983 
overbodig. Als de vervolging tegen de mededader eerder is aangevangen, volgt uit artikel 6 dat 
een kennisgeving niet verdere vervolging wegens onbevoegdheid moet worden betekend.  
Problemen met betrekking tot de voortzetting van de strafvervolging bij een andere rechtbank 
lijken zich in de praktijk zelden voor te doen. Dat komt misschien doordat de regeling van de 
voorlopige hechtenis een rem zet op de mogelijkheid om strafzaken met andere strafzaken te 
verenigen. Het huidige artikel 70, tweede lid (in de voorstellen artikel 2.5.6.4.2), voorziet namelijk 
alleen in de mogelijkheid tot voortzetting van de voorlopige hechtenis in geval de officier van 
justitie aan de verdachte kennis geeft dat hij hem niet verder zal vervolgen, omdat hij de 
rechtbank onbevoegd acht; dit heeft dus geen betrekking op de vereniging van de strafzaak met 
een strafzaak die tegen dezelfde verdachte bij een andere rechtbank dient. 
 
De nu voorgestelde regeling beperkt zich tot een opsomming van rechtbanken die gelijkelijk 
bevoegd zijn. De voorrangsregeling voor het geval van gelijktijdige vervolging, zoals opgenomen 
in artikel 2, tweede lid, en artikel 6, tweede lid, vervalt. In regulering van die situatie wordt 
voorzien door de ‘instructienorm’ die is opgenomen in hoofdstuk 3 (artikel 1.3.4.5). Deze 
instructienorm komt erop neer dat na een vordering bewaring of een vordering tot het verrichten 
van onderzoek en na dagvaarding, de verdere afhandeling van de zaak bij dezelfde rechtbank 
moet plaatsvinden en de zaak ook niet aan een officier van justitie van een ander parket mag 
worden overgedragen. Uitzondering op deze dwingende regel betreft de gevallen waarin de 
strafzaak wordt verenigd met andere zaken tegen dezelfde verdachte en met zaken tegen 
medeverdachten. Hiermee is verzekerd dat, ten eerste, een strafzaak zoveel mogelijk door een en 
hetzelfde parket wordt behandeld, zodat het overdragen van de zaak aan een ander parket 
uitzondering is, en ten tweede, dat een strafzaak die eenmaal bij een bepaalde rechtbank in 
behandeling is genomen, door die rechtbank dient te worden afgehandeld, zodat het voortzetten 
van de behandeling door een andere rechtbank alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk is. 
Handelen in strijd met die instructienorm leidt niet tot onbevoegdheid van de rechtbank, maar tot 
niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie. 
 
In het derde lid wordt aangeduid dat de rechtbank die bevoegd is ten aanzien van een verdachte 
tevens bevoegd is ten aanzien van de medeverdachte(n) bij deelneming van die medeverdachte(n) 
aan hetzelfde strafbare feit. In het vierde lid is aangeduid dat voor de toepassing van het derde lid 
het al dan niet tezamen begaan van verschillende strafbare feiten door meer dan één persoon 
onder deelneming wordt verstaan (‘geacht wordt in deelneming te zijn begaan’), indien de 
gepleegde strafbare feiten in zodanig verband tot elkaar staan, dat behandeling van die feiten door 
één rechtbank gewenst is. 

 
Artikel 1.2.2.2 
In dit artikel is het huidige artikel 4 inhoudelijk overgenomen, behoudens redactionele wijzigingen. 
Er is geen inhoudelijke wijziging beoogd. 
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Artikel 1.2.2.3 
In dit artikel is het huidige artikel 5 inhoudelijk overgenomen, behoudens redactionele wijzigingen. 
Er is geen inhoudelijke wijziging beoogd. 
 
Titel 2.3 De raadkamer 
 
Artikel 1.2.3.1 
Dit artikel duidt aan dat voor de raadkamer eigen procedureregels gelden, namelijk die welke in 
deze titel zijn opgenomen; het bevat voorts een nieuwe bepaling betreffende relatieve 
competentie.  
 
Eerste lid 
Deze bepaling is de opvolger van het huidige artikel 21, eerste lid, en geeft aan dat bij 
behandeling van een zaak door de raadkamer de in deze titel neergelegde procedureregels gelden. 
Deze regels wijken af van die welke voor de berechting gelden, maar zijn daarvan wel afgeleid. 
Ook het antwoord op de vraag wanneer de raadkamer een zaak behandelt, is een afgeleide van de 
berechting, namelijk indien niet is voorgeschreven dat de rechtbank of het gerechtshof bij vonnis 
of arrest beslist. Dit is bepaald in artikel 1.2.1.4, dat is opgenomen in een titel met enkele 
algemene bepalingen voor de behandeling van zaken door de rechter (titel 2.1). Met deze nieuwe 
formulering komt in de bevoegdheid van de raadkamer geen wijziging ten opzichte van het huidige 
recht. Voor een toelichting hierop zij verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op dat artikel 
alsmede naar paragraaf 4.2 van het algemeen deel van deze toelichting, waarin wordt ingegaan op 
de in het nieuwe wetboek gehanteerde begrippen. 
 
Het eerste lid van het hier toegelichte artikel geeft aan dat voor behandeling van een zaak door de 
raadkamer de in deze titel opgenomen bepalingen gelden ‘tenzij de wet anders bepaalt’. Er kunnen 
dus elders in de wet afwijkende of aanvullende proceduregels worden gegeven voor de 
desbetreffende raadkamerprocedure. Deze uitzondering is veelvuldig aan de orde. In paragraaf 
7.2.3 is al uiteengezet dat de voorgestelde algemene regels voor de raadkamerprocedure niet veel 
verschillen van de huidige. Beoogd is te voorzien in algemene, flexibele procedureregels die 
bruikbaar zijn in de meeste raadkamerkwesties en ook fungeren als basis voor raadkamerkwesties 
die op zichzelf geen specifieke procedureregels kennen (bijvoorbeeld het huidige artikel 182, zesde 
lid). Gelet op de veelheid en diversiteit van raadkamerkwesties zijn soms uitzonderingen, 
afwijkingen of aanvullingen op deze basisregels nodig, die bij de desbetreffende 
raadkamerprocedure elders in het wetboek zijn of zullen worden vermeld. In het huidige recht zijn 
talloze voorbeelden aan te wijzen van afwijkende of aanvullende procedureregels. Zo kan 
bijvoorbeeld het horen, oproepen of in kennis stellen van een andere belanghebbende dan de 
indiener van het verzoek of klaagschrift zijn voorgeschreven (artikelen 12e, 515, tweede lid, en 
552a, vijfde lid) of de betekening van de beslissing (artikelen 509a, derde lid, en 552d, eerste lid). 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is een algemene voorziening getroffen voor de relatieve bevoegdheid van de 
raadkamer. Deze is geformuleerd als een restvoorziening. Zoals in paragraaf 4.4 is toegelicht, 
heeft de voorgestelde algemene regeling inzake de relatieve competentie in Hoofdstuk 2, Titel 2.2, 
alleen betrekking op de berechting. Daarom zijn zowel voor de bevoegdheid van de raadkamer als 
voor de rechter-commissaris aanvullende bepalingen nodig. Een algemene regeling welke 
raadkamer bevoegd is, is moeilijk te geven als gevolg van de diversiteit van zaken die de 
raadkamer behandelt. Ook voor de raadkamerprocedure is daarom een algemene voorziening 
nodig ter aanvulling op specifieke bepalingen. De huidige procedure had en heeft mede betrekking 
op procedures die niet direct verbonden zijn aan het voorbereidend onderzoek. Voor die 
procedures was en is de bevoegdheid apart geregeld. Niet zelden is de rechtbank bevoegd 
waarvoor de zaak wordt vervolgd of zal worden vervolgd, zie bijvoorbeeld het huidige artikel 552a, 
derde lid. In het vooronderzoek is evenwel nog niet van een vervolging sprake. 
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De in het hier toegelichte lid opgenomen ‘restvoorziening’ komt er in feite op neer dat de regeling 
van de relatieve competentie ook geldt voor een raadkamerprocedure in het vooronderzoek als 
een specifieke bevoegdheidsregeling ontbreekt. 
 
Artikel 1.2.3.2 
 
Eerste lid 
Het eerste lid bevat een afwijking van de hoofdregel dat de behandeling van zaken door de 
rechtbank en het gerechtshof door een meervoudige kamer plaatsvindt. Deze hoofdregel is 
opgenomen in Hoofdstuk 2, titel 2.1 en duidt aan dat behandeling door een meervoudige kamer 
plaatsvindt of, in de gevallen waarin de wet dat bepaalt, in een enkelvoudige kamer (artikel 
1.2.1.5). Het hier toegelichte lid duidt aan wanneer enkelvoudige behandeling in raadkamer 
mogelijk is, maar het geeft, in afwijking van het huidige artikel 21, vijfde lid, ook aan wanneer 
daarvan geen sprake kan zijn. Enkelvoudige behandeling is mogelijk wanneer de zaak van 
eenvoudige aard is en indien het belang ervan zich daartegen niet verzet. Hiermee behoudt de 
praktijk de mogelijkheid zelf te organiseren welke behandeling passend is. In de huidige praktijk 
lijkt in ongeveer de helft van de raadkamerkwesties enkelvoudige rechtspraak te worden 
toegepast. De zinsnede dat het belang van de zaak zich niet tegen enkelvoudige behandeling 
verzet, is toegevoegd om aan te geven dat eenvoud alleen niet doorslaggevend is. Indien het 
belang van de zaak, hoewel eenvoudig van aard, groot is, is er aanleiding deze niettemin door een 
meervoudig samengestelde raadkamer te behandelen. 
 
In artikel 9 van de Wet tarieven in strafzaken en artikel 557, derde lid, onderdeel 2, (dat wordt 
vernummerd tot artikel 6.1.16, vierde lid, onderdeel b, indien het nu bij de Eerste Kamer 
aanhangige wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen tot wet wordt 
verheven; Kamerstukken 34 086), wordt gesproken over voorzieningenrechter. Deze voor het 
strafproces ongebruikelijke term is op 1 januari 2002 in het wetboek opgenomen als gevolg van de 
Aanpassingswet modernisering gerechten (Wet van 6 december 2001, Stb. 2001, 584; 
Kamerstukken 27 878); deze aanduiding verving de term ‘voorzitter van het gerecht’. Voor alle 
duidelijkheid wordt er hier op gewezen, dat het in deze gevallen gaat om een enkelvoudige 
raadkamerprocedure. Ook de verwijzing in artikel 591 en 591a naar ‘de rechter of raadsheer in de 
enkelvoudige kamer die de zaak heeft behandeld’ en de voorzitter van de meervoudige kamer die 
de zaak behandeld heeft, betreft een aanduiding van een enkelvoudige raadkamerprocedure. 
 
Er is, zoals gezegd, wel aanleiding in de wet aan te duiden wanneer meervoudige behandeling in 
ieder geval aangewezen is en dus geen enkelvoudige behandeling kan plaatsvinden. Meervoudige 
behandeling is in die gevallen aangewezen uit de aard of uit oogpunt van het belang van de 
kwestie, bijvoorbeeld omdat het betreft de beoordeling van een rechterlijke beslissing of rechterlijk 
handelen, de beslissing tot langdurige vrijheidsbeneming of een beslissing die mogelijk een einde 
inhoudt van het vervolgingsrecht van het openbaar ministerie. 
 
Onderdelen a tot en met e 
Meervoudige behandeling is voorgeschreven indien sprake is van een beroep tegen (bijvoorbeeld 
artikelen 182-183 en 197) of de toetsing van (artikelen 221-223) een beslissing van de rechter-
commissaris, zoals aangeduid in onderdeel a. Ook indien sprake is van de beslissing over de 
(verlenging van de) gevangenhouding of gevangenneming of over een vordering van het openbaar 
ministerie strekkende tot vrijheidsbeneming voor de duur van een jaar of meer (onderdeel b en c; 
vgl. artikel 6:6:1, zevende lid, onderdeel b, onder ten eerste, van het wetsvoorstel herziening 
tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Kamerstukken II 2015/16, 34086, A)). Voorts is 
meervoudige behandeling voorgeschreven indien een bezwaarschrift wordt ingediend tegen een 
dagvaarding voor de meervoudige kamer (artikel 262; onderdeel d) en tenslotte indien een 
verzoek tot wraking of verschoning moet worden beoordeeld (onderdeel e). 
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Tweede lid 
Conform artikel 21, zesde lid, kan behandeling door een enkelvoudige kamer van het gerechtshof 
plaatsvinden indien de behandeling verband houdt met een zaak als bedoeld in artikel 411, tweede 
lid. Het moet dan gaan om een zaak die naar het aanvankelijk oordeel van het openbaar ministerie 
van eenvoudige aard was, waarbij de verdachte in eerste aanleg is veroordeeld door een 
alleensprekende rechter en aan hem een straf of maatregel is opgelegd, terwijl de opgelegde 
gevangenisstraf niet meer dan zes maanden bedroeg. 
Voorgesteld wordt de laatste zinsnede van het huidige artikel 21, zesde lid, te schrappen gelet op 
de aangeduide hoofdregel van meervoudigheid ten aanzien van dergelijke beslissingen voor de 
rechtbank (zie eerste lid, onderdeel b), en in het licht van het feit dat de gevangenhouding voor de 
zitting in hoger beroep wel 180 dagen kan duren vanaf de einduitspraak in eerste aanleg.  
 
Derde lid 
In het derde lid is bepaald dat na aanvang van de berechting van de strafzaak en voordat het 
vonnis of arrest is uitgesproken, de raadkamer zoveel mogelijk is samengesteld uit de leden van 
het gerecht die met de berechting zijn belast. Deze regel is overgenomen uit artikel 21, derde lid 
met dien verstande dat is toegevoegd ‘en voordat het vonnis of arrest is uitgesproken’. 
Beoordeling van een raadkamerkwestie door dezelfde rechters als die met de inhoudelijke 
beoordeling van de strafzaak belast zijn, is vooral van belang zolang die inhoudelijke beoordeling 
in die instantie (eerste aanleg of hoger beroep) nog niet is afgerond. Nadat het vonnis of arrest is 
gewezen is beoordeling van raadkamerkwesties door dezelfde rechter niet noodzakelijk. Er kan ook 
worden gesteld dat in sommige kwesties een frisse blik juist wenselijk is, bijvoorbeeld bij een 
verzoek tot schadevergoeding wegens ondergane voorlopige hechtenis (artikel 89). 
De verwijzing naar het begrip berechting houdt verband met de betekenisbepalingen in hoofdstuk 
1. Volgens het voorgestelde artikel 1.1.2.3 wordt onder berechting verstaan: de behandeling van 
een strafzaak door de rechter in eerste aanleg of in hoger beroep. 
 
De bepaling over verwijzing door de enkelvoudige naar de meervoudige raadkamer zoals vervat in 
het huidige artikel 21, zevende lid, is hier niet overgenomen. In boek 1, hoofdstuk 2 is een 
algemene regeling opgenomen betreffende de mogelijkheid tot verwijzing van de enkelvoudige 
naar de meervoudige kamer en vice versa, zowel in het kader van de berechting als daarbuiten. 
Aldaar is ook een regeling opgenomen betreffende de wijze van voortzetting van de procedure na 
verwijzing. Een daarvan afwijkende regeling betreffende de wijze van voortzetting van de 
raadkamerprocedure na schorsing is opgenomen in artikel 1.2.3.10, tweede lid. 
 
Artikel 1.2.3.3 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is artikel 21, vierde lid overgenomen met een redactionele aanpassing. In plaats 
van de aanduiding ‘het verdere onderzoek op de terechtzitting’ is, conform het voorgestelde artikel 
1.1.2.3, de term berechting gebruikt, als aanduiding van de behandeling van een strafzaak door 
de rechter in eerste aanleg of in hoger beroep. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is een ongewenste vermenging van bemoeienis toegevoegd, namelijk in de 
situatie dat een rechter die in raadkamer heeft beslist op het beroep van het openbaar ministerie 
tegen de weigering door de rechter-commissaris van een machtiging als bedoeld in artikel 1.8.6, 
vierde lid, of artikel 1.8.3, eerste lid, zich als lid van de raadkamer over een andere kwestie in 
dezelfde strafzaak zou moeten buigen. De kennisvoorsprong ten opzichte van de verdediging die 
hij in dat geval heeft van aspecten van de strafzaak die hem bekend zijn geworden door 
kennisneming van de stukken waarop het beroep van het openbaar ministerie betrekking had, is 
onwenselijk. Het tweede lid schrijft daarom voor dat die rechter in die situatie geen deel neemt 
aan de behandeling van een eventuele nieuwe kwestie die aan de raadkamer wordt voorgelegd. 
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Artikel 1.2.3.4 
 
Eerste lid 
Deze bepaling beoogt (in samenhang met het voorgestelde artikel 1.2.3.7, vijfde en zesde lid) een 
duidelijke regeling te treffen voor de omgang met processtukken in raadkamerprocedures. In het 
eerste lid is de verplichting voor het openbaar ministerie opgenomen om aan de raadkamer de op 
de zaak betrekking hebbende stukken over te leggen (artikel 23, vijfde lid, eerste volzin). Conform 
de huidige wet en de uitleg daarvan in de literatuur, wordt hiermee niet automatisch het gehele 
procesdossier bedoeld, maar gaat het om die stukken die voor de beoordeling van de voorliggende 
kwestie van belang zijn. Deze voorziening is echter beperkt. Voorgesteld wordt om te bepalen dat 
de raadkamer het openbaar ministerie om aanvullende stukken kan vragen. Ingevolge artikel 
1.2.3.7, vijfde lid, kan de betrokken procespartij vervolgens van die stukken kennisnemen, tenzij 
hij op grond van artikel 1.2.3.7, zesde lid, niet voor de behandeling in raadkamer is opgeroepen 
omdat het belang van het onderzoek hierdoor ernstig wordt geschaad. In dat geval moet het 
beginsel van interne openbaarheid ertoe leiden dat ook de raadkamer niet van deze stukken 
kennis zou moeten krijgen en aldus over meer informatie zou beschikken dan de verdediging. 
Daarom wordt op de algemene bevoegdheid van de raadkamer om over alle gewenste stukken te 
beschikken, in het tweede lid een uitzondering voorgesteld. 
 
Tweede en derde lid 
De officier van justitie kan de overlegging van stukken weigeren indien hij de kennisneming 
hiervan (tijdelijk) heeft onthouden in het belang van het onderzoek (artikel 1.8.3, derde lid) of 
indien het met een machtiging van de rechter-commissaris de voeging of kennisneming hiervan 
heeft geweigerd (artikel 1.8.9, vierde lid) of achterwege heeft gelaten (artikel 1.8.3, eerste lid). 
Het gaat dan om stukken die volgens de daarvoor geldende regeling niet bekend zijn bij de 
verdachte. In dat geval is het, gelet op het beginsel van interne openbaarheid, onwenselijk indien 
de raadkamer de voorliggende kwestie beoordeelt met een kennisvoorsprong ten opzichte van die 
verdachte, bijvoorbeeld in het geval van beoordeling van een vordering tot (verlenging van de) 
gevangenhouding. Het tweede lid is dus een uitzondering op het eerste lid. Het tweede lid is 
evenwel volgens het derde lid niet van toepassing indien de raadkamerprocedure nu juist betreft 
de behandeling van het beroep van het openbaar ministerie tegen de weigering door de rechter-
commissaris van een machtiging als bedoeld in artikel 1.8.9, vierde lid, of artikel 1.8.3, eerste lid. 
In dat geval is kennisneming door de raadkamer van de desbetreffende stukken aangewezen om 
een zorgvuldige beslissing te kunnen nemen op het beroep. 
 
Artikel 1.2.3.5 
 
Eerste lid 
Het voorgestelde eerste lid stelt als hoofdregel dat het onderzoek op de zitting van de raadkamer 
in beginsel openbaar is, tenzij de wet anders bepaalt. Deze hoofdregel betekent een omkering van 
hetgeen tot dusver gold voor de raadkamerbehandeling. In het huidige artikel 22, eerste lid, is 
immers bepaald dat behandeling door de raadkamer, tenzij anders bepaald, niet openbaar is. Op 
dit punt wordt de regeling meer in overeenstemming gebracht met de regeling van de berechting, 
namelijk een behandeling die in beginsel openbaar is, zoals is bepaald in artikel 1.2.1.2. Het 
uitgangspunt van een in beginsel openbare procedure is in lijn met de uit artikel 6 EVRM 
voortvloeiende vereisten. Sinds 1994 is voor een aantal raadkamerprocedures een openbare 
behandeling voorgeschreven (Wet van 8 november 1993, Stb. 1993, 59; inwerkingtreding op 1 
januari 1994). Daarmee werd aan het vereiste van openbaarheid voortvloeiend uit artikel 6 EVRM 
voldaan voor die raadkamerkwesties waarin gesproken kan worden van het vaststellen van 
burgerlijke rechten en verplichtingen of van de gegrondheid van de strafvervolging. 
Inventarisatie van de bestaande raadkamerprocedures leert dat inmiddels iets meer dan de helft 
van alle procedures openbaar is en iets minder dan de helft nog besloten. Er is sprake van een 
breed gedragen notie dat een openbare procedure waar mogelijk, beter in lijn zou zijn met de 
vereisten van artikel 6 EVRM en bij zou dragen aan de algehele externe openbaarheid (en daarmee 
aan controle op en legitimiteit) van het strafproces. Gelet hierop lijkt het aangewezen de 
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hoofdregel in het huidige artikel 22, eerste lid, om te draaien en de raadkamerprocedure aan te 
merken als ‘openbaar, tenzij’. 
 
Beslotenheid bij wijze van uitzondering is wel gewenst voor diverse procedures in het 
voorbereidend onderzoek. Zowel uit een oogpunt van onderzoeksbelang als ter bescherming van 
het privacybelang van de verdachte en andere betrokkenen is het verdedigbaar dat in bepaalde 
gevallen geen externe openbaarheid wordt betracht. Hierbij moet vooral gedacht worden aan 
kwesties die zich voordoen in het voorbereidend onderzoek, in het bijzonder die ertoe strekken 
een openbare terechtzitting te voorkomen (bijvoorbeeld artikel 12 of 262) of die een appel 
inhouden van een door de rechter-commissaris genomen beslissing. Onder omstandigheden kan 
het genoemde onderzoeksbelang zelfs leiden tot beperking van de interne openbaarheid. Op grond 
van het voorgestelde artikel 1.2.3.7, zesde lid, gelden de voorschriften voor oproeping van, 
bijstand en vertegenwoordiging en kennisneming van stukken door de betrokken procespartij niet 
‘voor zover het belang van het onderzoek hierdoor ernstig wordt geschaad’. Volgens de huidige 
wet zijn er nog veel raadkamerprocedures waarvoor de wet een besloten behandeling voorschrijft. 
In die gevallen is de raadkamer volgens het vierde lid bevoegd personen tot bijwoning van het 
onderzoek bijzondere toegang te verlenen (overeenkomstig het huidige artikel 22, vijfde lid). 
 
Als gevolg van de omkering van de hoofdregel zal de beslotenheid voor diverse procedures in de 
wet worden opgenomen. Voor de raadkamerprocedures die een beroep inhouden tegen 
beslissingen van de rechter-commissaris, is de besloten behandeling opgenomen in het vijfde lid. 
Er is ten opzichte van het huidige recht geen uitbreiding van het aantal openbare raadkamers 
beoogd. 
 
Tweede en derde lid 
Ook bij een in beginsel openbare raadkamer is het mogelijk om te besluiten tot een behandeling 
achter gesloten deuren. Het tweede en derde lid van het huidige artikel 22 zijn daartoe, in een 
nieuwe redactie, overgenomen. In plaats van de aanduiding ‘de verdachte, de belanghebbende of 
anderszins bij de zaak betrokkenen’ wordt gesproken van ‘de betrokken procespartij of anderszins 
bij de zaak betrokkenen’. Bij de raadkamer betreft de betrokken procespartij degene die op grond 
van de desbetreffende procedure gerechtigd is tot het indienen van een verzoek-, klaag- of 
bezwaarschrift. Dit kan zijn de gewezen verdachte of zijn erfgenamen (artikel 89, 591a), de 
rechtstreeks belanghebbende die beklag doet over niet-vervolging (artikel 12) of de 
belanghebbende, anders dan de verdachte, gewezen verdachte of veroordeelde die zich beklaagt 
over verbeurdverklaring van een hem toekomend voorwerp (artikel 552b). Wie betrokken 
procespartij is, wordt dus bepaald aan de hand van de desbetreffende raadkamerprocedure. 
Evenals naar huidig recht (artikel 22, tweede lid) kan tot sluiting der deuren ook besloten worden 
indien de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van anderszins bij de zaak betrokkenen dit 
eist. Hiermee heeft de raadkamer de mogelijkheid om in voorkomend geval de privacy te 
beschermen van iemand die wel bij de zaak betrokken is, maar niet als berokken procespartij kan 
worden aangemerkt. 
 
Vierde lid 
Deze bepaling betreft het verlenen van bijzondere toegang aan personen tot bijwoning van een 
niet openbare behandeling en is, behoudens een enigszins afwijkende formulering, gelijk aan het 
huidige artikel 22, vijfde lid. 
Voor de goede orde zij er op gewezen dat het huidige artikel 22, vierde lid, betreffende de 
vaststelling van de identiteit van de verdachte en de getuige, niet terugkomt in deze bepaling. 
Daarvoor is een algemene bepaling opgenomen in artikel 1.2.1.8.  
 
Vijfde lid 
Als gevolg van de omkering van de hoofdregel dat de raadkamerprocedures besloten zijn, en de 
behandeling door de raadkamer volgens het voorgestelde eerste lid in beginsel dus openbaar is, is 
het noodzakelijk de beslotenheid voor die raadkamerprocedures die ook volgens de nieuwe wet 
niet openbaar moeten zijn, expliciet in de wet op te nemen. In deze bepaling wordt, conform de 
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huidige regeling, de besloten behandeling voorgeschreven voor de raadkamerprocedures die een 
beroep inhouden tegen beslissingen van de rechter-commissaris. 
 
Artikel 1.2.3.6 
 
Eerste lid 
In dit artikel wordt de mogelijkheid van een verkorte procedure geregeld. In bij de wet bepaalde 
gevallen kan het gerecht zonder onderzoek op de zitting een bepaalde beslissing nemen. Een 
zitting van de raadkamer, waarop de zaak met partijen wordt besproken, blijft dan achterwege.  
 
Deze bepaling betreft een algemene basisvoorziening. In welke gevallen een dergelijke 
vereenvoudigde afdoening mogelijk is, wordt geregeld bij de desbetreffende raadkamerprocedure, 
evenals de beslissing of beslissingen die dan genomen kunnen worden. Het is voorts denkbaar dat 
een raadkamerprocedure aanvullende procedureregels bevat voor dergelijke gevallen.  
In het huidige wetboek is op verscheidene plaatsen bepaald dat een verkorte procedure kan 
plaatsvinden. Bijvoorbeeld indien de klager kennelijk niet ontvankelijk of het beklag kennelijk 
ongegrond is (artikel 12c), indien het verzoek niet met redenen is omkleed of de verdachte reeds 
eerder op een verzoek is gehoord (artikel 80), indien summiere kennisneming van de stukken 
daartoe aanleiding geeft (artikelen 509j, vijfde lid, 509z, vierde lid, en 509aa, tweede lid), indien 
na kennisneming van de stukken meteen kan worden overgegaan tot inwilliging van een verzoek 
(artikelen 69 en 546, derde lid; artikelen 28, derde lid, en 29, derde lid, WED] of juist tot afwijzing 
van het beroep [artikel 59c). 
Daarnaast zijn er procedures waarin van het horen van de klager of verzoeker kan worden 
afgezien als het beklag of verzoek opnieuw is gedaan zonder nieuwe feiten aan te voeren. 
Voorbeelden daarvan zijn artikel 12d, tweede lid, artikel 577b, vierde lid, artikel 577c, zevende lid, 
en de artikelen 28 derde lid, en 29, derde lid, WED. 
Er zijn procedures waarin een schriftelijke of verkorte procedure tot dusver niet plaatsvindt, maar 
wel denkbaar is. Bijvoorbeeld de verlenging van een geschorste vervolging op basis van stukken 
waaruit blijkt dat de belemmering voor het voortzetten van de vervolging nog niet is opgeheven 
(artikel 14 tot en met 20). Denkbaar is ook de mogelijkheid van verkorte of schriftelijke afdoening 
in gevallen waarin sprake is van een kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond 
wrakingsverzoek (artikel 512). 
 
Tweede lid 
Het tweede lid formuleert bovendien een algemene verkorte procedure zonder dat door de wet het 
geval waarin dit plaatsvindt uitdrukkelijk wordt genoemd (zoals vereist is in het eerste lid). Deze 
houdt in dat zonder onderzoek op de zitting positief beslist wordt op een verzoek van de betrokken 
procespartij of op voordracht van de rechter-commissaris, indien het openbaar ministerie te 
kennen heeft gegeven daartegen geen bezwaar te maken dan wel indien het openbaar ministerie, 
hoewel in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken, van die gelegenheid geen gebruik heeft 
gemaakt. Deze vorm van verkort afdoen is te rechtvaardigen omdat in die situatie de verzoekende 
partij zijn wens ziet ingewilligd, terwijl het openbaar ministerie daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt. In de literatuur wordt bijvoorbeeld aangenomen dat van de behandeling van een 
verzoekschrift ex artikel 89 in raadkamer kan worden afgezien als de rechtbank of het hof 
voornemens is het verzoekschrift volledig toe te wijzen en het openbaar ministerie zich daar niet 
tegen verzet. De rechtbank Noord-Holland heeft een procedure ontwikkeld voor versnelde 
afdoening door middel van een digitaal formulier van standaardverzoeken ex artikel 89 en artikel 
591a, waarbij het OM naar verwachting geen bezwaar zal maken tegen toewijzing. Denkbaar is 
ook dat een verzoek tot teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp zonder bezwaar kan 
worden ingewilligd. Bij een dergelijke afdoening is steeds van belang dat rechten van andere 
betrokkenen worden geëerbiedigd. Bij beslagzaken moet bijvoorbeeld duidelijk zijn dat geen 
sprake is van een andere rechthebbende op het voorwerp. Het begrip ‘voordracht’ kan duiden op 
een initiatief van de rechter-commissaris tot verkrijging van een verklaring dat de zaak geëindigd 
is artikel 36 of opheffing van de voorlopige hechtenis door de rechtbank artikel 69. 
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Artikel 1.2.3.7 
 
Eerste tot en met het derde lid 
Deze leden bevatten de bepalingen die in het huidige artikel 23, tweede en derde lid, zijn vervat. 
Voor alle duidelijkheid is ervoor gekozen de regeling voor de aanwezigheid van openbaar 
ministerie en de betrokken procespartij te scheiden. De officier van justitie wordt blijkens het 
eerste lid geacht bij de raadkamer aanwezig te zijn. Alleen oproepen daartoe, zoals in het huidige 
artikel 23 is bepaald, is onvoldoende. De betrokken procespartij wordt gehoord, althans hiertoe 
opgeroepen. De betrokken procespartij kan de verdachte betreffen of een andere betrokken 
procespartij, afhankelijk van de betreffende raadkamerprocedure. De betrokken procespartij kan 
verkiezen om niet te verschijnen, maar indien dit betreft de verdachte of de veroordeelde, geldt 
blijkens het voorgestelde artikel 1.2.3.9, tweede lid, dat de raadkamer zijn persoonlijke 
verschijning kan bevelen en zijn medebrenging gelasten. In het derde lid is het recht op bijstand 
voor de betrokken procespartij geregeld. Conform het huidige recht wordt met de aanduiding 
raadsman bedoeld de advocaat die de verdachte bijstaat en met de aanduiding advocaat degene 
die rechtsbijstand verleent aan een andere betrokken procespartij, niet zijnde een verdachte. 
Zoals reeds eerder is aangegeven, wordt onder de betrokken procespartij verstaan degene die 
gerechtigd is tot het indienen van een verzoek-, klaag- of bezwaarschrift. Dit kan zijn de gewezen 
verdachte of zijn erfgenamen [artikel 89, 591a] de rechtstreeks belanghebbende die beklag doet 
over niet-vervolging [artikel 12] of de belanghebbende, anders dan de verdachte of veroordeelde 
die zich beklaagt over verbeurdverklaring van een hem toekomend voorwerp [artikel 552b]. Wie 
betrokken procespartij is, wordt dus bepaald aan de hand van de bijzondere raadkamerprocedure. 
 
Vierde lid 
In het vierde lid worden – en dat is nieuw – het recht van de verdachte zijn belangen te laten 
behartigen door een raadsman en het recht van een andere betrokken procespartij om zich laten 
vertegenwoordigen door een advocaat vastgelegd. Voor de raadsman zowel als de advocaat geldt 
als vereiste, dat deze verklaart daartoe uitdrukkelijk te zijn gemachtigd. 
In de huidige regeling van de raadkamer is niet voorzien in het recht op een vorm van 
vertegenwoordiging. In de rechtspraktijk wordt dit wel toegestaan, maar het gemis aan een 
wettelijke regeling leidt soms tot onduidelijke situaties. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een 
redelijke, aan de eisen van een goede procesorde beantwoordende en met het stelsel van de wet 
verenigbare wetstoepassing meebrengt dat als uitgangspunt heeft te gelden dat in 
raadkamerprocedures de procesdeelnemer die bij de behandeling door de raadkamer niet is 
verschenen, zich aldaar kan laten vertegenwoordigen door een raadsman of advocaat, mits deze 
verklaart daartoe uitdrukkelijk te zijn gemachtigd. Vertegenwoordiging kan onder omstandigheden 
ongewenst zijn, bijvoorbeeld wanneer de bewoordingen of strekking van de wet of de aard van de 
raadkamerprocedure zich daartegen verzet (HR 26 april 2011, NJ 2013, 70, m.n. Mevis; 
ECLI:NL:HR:2011:BO1633). Hierbij kan worden gedacht aan een verzoek tot vergoeding van 
kosten van de raadsman na vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging [artikel 591a]. Daarom is in 
het hier toegelichte artikel de zinsnede ‘tenzij de wet anders bepaalt’ opgenomen, teneinde 
duidelijk te maken dat het recht op belangenbehartiging of vertegenwoordiging bij wet kan worden 
uitgesloten, waarbij het voor de hand ligt dit te regelen bij de desbetreffende 
raadkamerprocedure. Het recht op belangenbehartiging laat voorts onverlet dat de raadkamer, 
indien gewenst, de verschijning in persoon van de verdachte of veroordeelde kan bevelen en zo 
nodig een bevel tot medebrenging kan geven. Dit is geregeld in het voorgestelde artikel 1.2.3.9, 
tweede lid. 
Naar geldend recht wordt onderscheid gemaakt tussen de verdachte die zich laat 
vertegenwoordigen door een advocaat (het huidige artikel 398, onder 2˚) en de verdachte die zich 
bij afwezigheid laat verdedigen door een advocaat ( het huidige artikel 279, eerste lid). De figuur 
van vertegenwoordiging houdt in dat alle processuele rechten en plichten van de verdachte aan de 
vertegenwoordiger toekomen. De verklaring van de vertegenwoordiger kan worden aangemerkt 
als een verklaring van de verdachte en zodoende tot bewijs worden gebezigd (HR 19 januari 1982, 
NJ 1982/355). Dit geldt niet voor de raadsman die op grond van artikel 279 optreedt ter 
verdediging van de afwezige verdachte. Hij heeft dezelfde rechten als de verdachte heeft indien 
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deze aanwezig zou zijn, maar zijn verklaring kan niet worden gebruikt als bewijs van het 
tenlastegelegde. Door zijn optreden vindt de procedure dan ondanks afwezigheid van de verdachte 
op tegenspraak plaats. Nu het onderscheid tussen vertegenwoordiging en verdediging in het 
nieuwe wetboek wordt gehandhaafd, is het niet aangewezen om in raadkamerprocedures van 
vertegenwoordiging van de verdachte te spreken, terwijl het begrip ‘optreden ter verdediging’ in 
een raadkamerprocedure evenmin past. Daarom is in dit artikel gekozen voor de formulering dat 
de verdachte zijn belangen in raadkamer kan laten behartigen door een raadsman die verklaart 
daartoe uitdrukkelijk te zijn gemachtigd. 
 
Vijfde lid 
In het vijfde lid is geregeld dat de betrokken procespartij en zijn raadsman of advocaat van de op 
de zaak betrekking hebbende stukken kennis kunnen nemen. Dit voorschrift is afkomstig uit het 
huidige artikel 23, vijfde lid, tweede volzin. Het recht om kennis te nemen van de op de zaak 
betrekking hebbende stukken heeft de raadsman van de verdachte in het algemeen op grond van 
artikel 1.4.2.2.4. 
 
Zesde lid 
Volgens het zesde lid wordt de betrokken procespartij niet opgeroepen, bestaat er geen recht op 
bijstand en belangenbehartiging of vertegenwoordiging en kan hij niet van de op de zaak 
betrekking hebbende stukken kennis nemen voor zover het belang van het onderzoek hierdoor 
ernstig wordt geschaad. De formulering dat sprake moet zijn van ernstige schade aan het belang 
van het onderzoek is conform de huidige regeling van artikel 23, zesde lid. Het hier toegelichte 
zesde lid maakt voor alle duidelijkheid deze uitzondering toepasselijk op het tweede tot en met het 
vijfde lid om buiten twijfel te stellen dat bij ernstige schade voor het belang van het onderzoek dus 
ook een raadsman of advocaat niet bij het onderzoek op de zitting aanwezig kan zijn of van de 
stukken kan kennisnemen. 
 
Artikel 1.2.3.8 
In deze bepaling is het voorschrift tot oproeping van een tolk van het huidige artikel 23, vierde lid 
vervat. Daaraan is de getuige toegevoegd, nu het huidige artikel 22, vierde lid, laatste volzin, ook 
voor de getuige voorziet in oproeping van een tolk indien hij de Nederlandse taal niet of 
onvoldoende beheerst. De verwijzing naar artikel 276, derde lid betreft de situatie dat de tolk geen 
beëdigde tolk is in de zin van de Wet beëdigde tolken en vertalers. In dat geval beëdigt de 
voorzitter de tolk alvorens die zijn werkzaamheden aanvangt. 
 
Artikel 1.2.3.9 
 
Eerste lid  
Het eerste lid van dit artikel is gebaseerd op artikel 23, eerste lid. Het maakt duidelijk dat de 
raadkamer, anders dan de rechter die belast is met het onderzoek van de strafzaak op de 
terechtzitting, vrij is het verloop van de procedure in raadkamer naar eigen inzicht in te richten. 
Zij is niet gebonden aan het nauwkeurig geregelde stramien dat geldt voor de terechtzitting 
waarop de strafzaak ten gronde wordt behandeld. Het gaat hierbij dus om het bepalen van de orde 
van de terechtzitting. Dit lid schept geen eigen nieuwe bevoegdheden. Het brengt tot uitdrukking 
dat de raadkamerprocedure zich van het onderzoek van de strafzaak op de terechtzitting 
onderscheidt door een lichtere, flexibele procedure. 
 
Over het huidige artikel 23, eerste lid, dat spreekt over ‘de nodige bevelen’, bestaat 
onduidelijkheid. Zo kan daarop volgens de literatuur wel de bevoegdheid tot het geven van een 
bevel medebrenging van de verdachte worden gebaseerd en waarschijnlijk ook wel het horen van 
getuigen, maar in hoeverre deze getuigen ook met een bevel medebrenging kunnen worden 
geconfronteerd of zelfs kunnen worden gegijzeld, wordt betwijfeld. De wetgever zou wel hebben 
beoogd te regelen dat de raadkamer bevelen kan geven teneinde haar onderzoek ordelijk te doen 
verlopen, maar aan de zinsnede ‘de nodige bevelen’ geen zelfstandige bevoegdheden kunnen 
worden ontleend. Het valt in te zien dat het bezwaar zich hier in het bijzonder richt op het 
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uitoefenen van bevoegdheden, zoals vrijheidsbeneming, ten aanzien van procesdeelnemers zonder 
dat daartoe een uitdrukkelijke bevoegdheid is toegekend. Om aan de bestaande onduidelijkheid 
een einde te maken wordt in dit artikel een nieuwe redactie gehanteerd, waarbij het eerste lid, 
zoals gezegd, duidelijk maakt dat de raadkamer vrij is in de wijze waarop zij haar onderzoek 
organiseert. In de volgende leden worden die bevoegdheden toegekend, waaraan de raadkamer in 
redelijkheid behoefte kan hebben bij de vervulling van haar taak, maar ook niet meer. 
 
Blijkens de jurisprudentie is er wel verschil van inzicht over de wijze van toetsen door de 
raadkamer (zie bijvoorbeeld Rb Noord-Holland 6 februari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:785; Rb 
Gelderland 13 september 2013, ECLI:NL:2013:3075). De raadkamer toetst ex nunc, dat wil 
zeggen volgens inzicht in de huidige situatie en rekening houdend met nieuwe omstandigheden. 
Het gaat er niet om uitsluitend na te gaan of de beslissing die ter toetsing voorligt zo genomen 
had mogen of moeten worden en evenmin of deze in redelijkheid genomen had kunnen worden 
(marginale toetsing), maar het gaat er om dat op dat moment (alsnog) een rechtens juiste 
beslissing genomen wordt. De raadkamer zal dan ook eventueel bekend geworden nieuwe feiten 
en omstandigheden moeten betrekken in haar oordeel. Dit past bij het karakter van de 
appelfunctie die de raadkamer vervult. Dit geldt zowel voor de raadkamer die oordeelt over een 
beslissing van de rechter-commissaris als voor de raadkamer die in hoger beroep over een eerdere 
beslissing van de raadkamer oordeelt (bijvoorbeeld artikel 71 of artikel 262a). 
 
Hetzelfde uitgangspunt geldt ook voor de raadkamer die in eerste instantie oordeelt over een 
handeling van de officier van justitie of een opsporingsambtenaar, zoals in geval van een 
bezwaarschrift tegen de dagvaarding of tegen inbeslagneming. Blijkens de wetsgeschiedenis van 
het huidige wetboek is een bezwaarschrift ook te karakteriseren als een vorm van hoger beroep, 
aan te wenden door de verdachte of andere rechthebbenden aan wie het is toegekend, tegen 
bepaalde handelingen of niet aan motivering onderworpen beslissingen, waarbij voor het begrip 
rechthebbende kan worden gedacht aan beklag tegen inbeslagneming (Bijlage Handelingen II 
1913/14, 286, nr. 3, blz. 64 en 155). Ex nunc beoordeling dient niet alleen het doel van een appel, 
te weten de mogelijkheid om (alsnog) te komen tot een rechtens juiste en daardoor aanvaardbare 
beslissing, maar dient ook de efficiëntie en voortgang van het onderzoek.46 
 
Tweede lid  
Het tweede lid is nieuw en voorziet in de mogelijkheid dat de raadkamer beveelt dat de verdachte 
of de veroordeelde persoonlijk bij de behandeling van de kwestie aanwezig is en daartoe ook 
desgewenst een bevel tot medebrenging van de verdachte of veroordeelde geeft. In dat geval is 
artikel 1.2.3.7, vierde lid, waarin het recht op vertegenwoordiging is geregeld, niet van toepassing. 
Het bevel medebrenging kan niet betrekking hebben op de gewezen verdachte. 
 
Derde lid  
Het derde lid is nieuw en bevat de verplichting om aan de verdachte de cautie geven. Dit 
voorschrift is niet opgenomen in de huidige regeling van de raadkamerprocedure, maar wordt in 
de praktijk algemeen nageleefd ten aanzien van de verdachte in raadkamer, bijvoorbeeld bij de 
behandeling van een vordering tot (verlenging van de) gevangenhouding. Voor de formulering van 
het voorschrift is aansluiting gezocht bij artikel 2.3.2.3 (het huidige artikel 29, tweede lid). 
 
Vierde lid 
In het vierde lid is expliciet geregeld dat de raadkamer getuigen en deskundigen kan horen. 
Daarbij zijn de artikelen 290, 291, 293, 294 en 295 van toepassing. De bevoegdheid tot gijzeling 
van een getuige over te gaan (het huidige artikel 294) is van toepassing verklaard, omdat 
denkbaar is dat daartoe in zeer bijzondere gevallen aanleiding kan bestaan. Te denken is aan 
raadkamerprocedures waarin zeer grote belangen op het spel staan, terwijl de verlangde 
verklaring van de betreffende getuige juist van groot belang is om klaarheid te brengen. Een 

                                                
46 J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, Arnhem: Gouda Quint 1989, p. 113; H.G.M. Krabbe, Verzet 
en hoger beroep in strafzaken, Alphen aan den Rijn 1983, p. 230; HR 18 juni 2013, NJ 2013/357, 
ECLI:NL:HR:2013:CA3319. 
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dergelijke situatie is denkbaar in procedures betreffende beklag tegen niet-vervolging (artikel 12) 
of betreffende beklag tegen inbeslagneming of verbeurdverklaring (artikelen 552a en 552b). 
 
Artikel 1.2.3.10 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is de mogelijkheid opgenomen voor de raadkamer om de behandeling te 
schorsen, indien het belang van het onderzoek dit vereist. Deze mogelijkheid bestaat ook voor het 
onderzoek van de strafzaak op de terechtzitting [artikel 281]. Schorsing van het onderzoek kan 
nodig zijn om uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld omdat nadere informatie moet worden 
ingewonnen of vergaard alvorens een beslissing kan worden genomen. 
 
Tweede lid 
Indien de behandeling is geschorst, wordt de zaak hervat in de stand waarin de behandeling zich 
bevond op het tijdstip van de schorsing. Deze hoofdregel geldt volgens het huidige recht voor de 
behandeling in raadkamer na verwijzing door een enkelvoudige kamer naar een meervoudige 
kamer (artikel 21, zevende lid). Deze hoofdregel in de voorgestelde regeling geclausuleerd voor 
het geval bij hervatting na schorsing de samenstelling van de kamer is gewijzigd. Van dat laatste 
zal in ieder geval sprake zijn indien de zaak is verwezen naar een andere kamer. In dat geval vindt 
hervatting van de behandeling plaats in de stand waarin de behandeling zich bevond op het tijdstip 
van de schorsing, tenzij daartegen door de officier van justitie en de betrokken procespartij 
bezwaar wordt gemaakt. De in het hier toegelichte artikel neergelegde regel moet worden gezien 
in verband met de bepalingen in hoofdstuk 1, titel 1.2, over de algemene mogelijkheid tot 
verwijzing van enkelvoudige naar meervoudige kamer en vice versa en over de wijze van 
voortzetting van de procedure na verwijzing. In die bepalingen wordt aangegeven dat bij 
verwijzing in het kader van de berechting, het onderzoek op de terechtzitting opnieuw wordt 
aangevangen, tenzij de officier van justitie en de verdachte instemmen met de hervatting in de 
stand waarin het onderzoek zich op het tijdstip van de verwijzing bevond (artikel 1.2.1.7, derde 
lid). Vindt de verwijzing niet plaats in het kader van de berechting, bijvoorbeeld bij gelegenheid 
van een procedure ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, dan wordt deze regel 
zoveel mogelijk gehanteerd, tenzij de wet anders bepaalt (artikel 1.2.1.7, vierde lid). De in het 
hier toegelichte artikel opgenomen regel, dat na een schorsing van de behandeling in raadkamer 
de zaak wordt hervat in de stand waarin de behandeling zich bevond ten tijde van de schorsing, is 
zo’n door de wet bepaalde, afwijkende regel. Door de clausulering dat van hervatting in de stand 
waarin de behandeling zich bevond ten tijde van de schorsing wordt afgezien, indien bij een 
gewijzigde samenstelling van de raadkamer bij hervatting, het openbaar ministerie of de 
betrokken procespartij daartegen bezwaar maakt, is het verschil van de hoofdregel voor hervatting 
van de procedure in het kader van de berechting kleiner gemaakt. De strekking van deze 
clausulering is gebaseerd op de jurisprudentie ter zake (HR 15 mei 2007, NJ 2007/300). In het 
geval bedoeld bezwaar wordt gemaakt, dient het onderzoek dus opnieuw aan te vangen. 
Niet is overgenomen de laatste volzin van artikel 21, zevende lid. Deze is overbodig, omdat 
voortzetting van de zaak in de stand waarin deze zich bevond ten tijde van de verwijzing of 
schorsing reeds impliceert, dat acht mag worden geslagen op hetgeen voor de verwijzing of 
schorsing heeft plaatsgevonden en dat bespreking of onderzoek van hetgeen in de eerdere zitting 
aan de orde kwam, niet opnieuw hoeft te plaats te vinden. 
 
Derde lid 
In voorkomend geval kan het nuttig zijn dat de raadkamer de rechter-commissaris kan verzoeken 
onderzoek te doen. Met overeenkomstige toepassing van artikel 316 kan zij daartoe volgens het 
zesde lid de stukken in handen stellen van de rechter-commissaris. Daarbij is de incompatibiliteit, 
zoals aangeduid in artikel 1.2.3.3, eerste lid, van toepassing. Dit houdt in dat de rechter-
commissaris die na deze verwijzing vervolgens enig onderzoek in de zaak verricht, geen deel 
neemt aan behandeling in raadkamer. Deze ruim geformuleerde onverenigbaarheid van functies 
zal, gelet op de diversiteit van raadkamerprocedures, in sommige gevallen onnodig zijn. Denk aan 
de rechter-commissaris die op verzoek van de raadkamer die oordeelt over een beklag tegen 
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inbeslagneming, enig onderzoek verricht, bijvoorbeeld om nadere informatie te verkrijgen over de 
rechthebbende op het voorwerp. Ingevolge de toepasselijkheid van het ruim geformuleerde artikel 
1.2.3.3, eerste lid, kan deze rechter niet deelnemen aan de raadkamer die op het beklag tegen 
inbeslagneming beslist, maar evenmin aan een raadkamer die over het voortduren van de 
voorlopige hechtenis van de verdachte in dezelfde strafzaak beslist. Een situatie waarin de 
onwenselijkheid van deze ruime regeling veel duidelijker is, betreft het geval waarin een rechter 
die als rechter-commissaris enig onderzoek heeft verricht na verwijzing door het gerechtshof in 
een artikel 12-procedure, zou deelnemen aan een latere raadkamer gevangenhouding met 
betrekking tot degene wiens vervolging werd verlangd en door het gerechtshof ook is bevolen. 
Gelet op het ongewisse verloop van strafzaken en van de kwesties die in verband daarmee aan 
een raadkamer kunnen worden voorgelegd, is een heldere regel ter voorkoming van de 
vermenging van functies gewenst. 
 
Artikel 1.2.3.11 
 
Eerste tot en met vierde lid 
Dit artikel betreft het huidige artikel 25 in een moderne redactie. De griffier maakt volgens het 
eerste lid proces-verbaal op, waarin afgelegde verklaringen in een zakelijke weergave worden 
opgenomen en verder hetgeen bij de behandeling is voorgevallen. Het tweede lid somt op welke 
bijzonderheden in het proces-verbaal kunnen worden opgenomen indien de raadkamer dat nodig 
oordeelt of wanneer daarom wordt verzocht door het openbaar ministerie, de betrokken 
procespartij, zijn raadsman of advocaat, de getuige of de deskundige. Ten opzichte van het 
huidige artikel 25, tweede lid, is dit aangevuld naar analogie van de bepalingen die op dit punt 
gelden voor het proces-verbaal op te maken door de rechter-commissaris (het huidige artikel 172, 
tweede lid) en het proces-verbaal van de terechtzitting (het huidige artikel 326, tweede lid). Het 
kan betreffen de aantekening van een omstandigheid, verklaring of opgave (onderdeel a); de 
vermelding van de vraag naar aanleiding waarvan de verklaring is afgelegd (onderdeel b); het 
opnemen van de verklaringen binnen redelijke grenzen in eigen woorden (het huidige artikel 25, 
tweede lid). 
 
Het derde lid komt overeen met het artikel 25, derde lid.  
 
Het vierde lid is gelijk aan artikel 25, vierde lid, maar daaraan is toegevoegd dat ook ten behoeve 
van de behandeling in het geding gebrachte stukken bij de processtukken worden gevoegd. Voorts 
is bepaald dat voeging bij de processtukken, indien de kennisneming van de stukken op grond van 
artikel 1.2.3.7, zesde lid, is onthouden, plaatsvindt zodra het belang van het onderzoek zich 
daartegen niet meer verzet. In laatstbedoelde situatie is de betrokken procespartij niet 
opgeroepen, was er geen recht op bijstand of vertegenwoordiging en geen recht op kennisneming 
van de op de zaak betrekking hebbende stukken, omdat (en voor zover) het belang van het 
onderzoek daardoor ernstig zou worden geschaad. In dat geval is het ook, ter voorkoming van die 
ernstige schade, niet de bedoeling dat na afloop van de betreffende raadkamerprocedure het 
proces-verbaal van behandeling, de beslissing en ten behoeve van de behandeling in raadkamer 
ingebrachte stukken bij de processtukken worden gevoegd. Dit laatste vindt wel plaats, zodra het 
belang van het onderzoek zich daartegen niet meer verzet. 
 
Artikel 1.2.3.12 
 
Eerste en tweede lid 
Dit artikel vormt de opvolger van de eerste drie leden van het huidige artikel 24, met toevoeging 
van nieuwe voorschriften over de uitspraak(termijn).  
 
In het eerste lid is opgenomen dat de behandeling van de raadkamer gesloten wordt verklaard, 
waarna hetzij onmiddellijk in het openbaar uitspraak wordt gedaan, hetzij wordt meegedeeld 
wanneer de beslissing in het openbaar zal worden uitgesproken. Opgemerkt zij, dat indien in een 
raadkamerprocedure waarvan de behandeling in het openbaar is voorgeschreven, is besloten tot 
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behandeling achter gesloten deuren overeenkomstig artikel 1.2.3.5, tweede en derde lid, de 
uitspraak niettemin in het openbaar dient plaats te vinden. Indien het een raadkamerprocedure 
betreft die volgens de wettelijke regeling besloten is, wordt, nadat de behandeling gesloten is 
verklaard, de beslissing onmiddellijk genomen en meegedeeld ofwel er wordt door de voorzitter 
meegedeeld wanneer de beslissing zal worden genomen. 
 
Het voorgestelde tweede lid bevat een algemene regeling over de termijn waarop uitspraak wordt 
gedaan om enerzijds recht te doen aan de verschillende uitspraaktermijnen die kunnen gelden 
voor verschillende raadkamerprocedures en anderzijds enige uniformering te bewerkstelligen. De 
uitspraaktermijn wordt bepaald in de wettelijke regeling van de bijzondere raadkamerprocedure. 
Indien deze geen termijn kent wordt de uitspraak gedaan uiterlijk zes weken na sluiting van de 
behandeling. Van de termijn van zes weken kan eenmaal voor bepaalde tijd worden afgeweken. 
De afwijking moet worden gemotiveerd en is slechts mogelijk voor bepaalde tijd, hetgeen inhoudt 
dat moet worden aangegeven wanneer de uitspraak, in afwijking van de zes weken termijn, wel 
zal worden gedaan. Een voorbeeld van een wettelijke uitspraaktermijn is artikel 552a, zesde lid 
(nieuw per 1 maart 2015), waarin de uitspraaktermijn is gesteld op dertig dagen. 
 
Derde en vierde lid 
Het derde en vierde lid betreffen het gemotiveerd op schrift stellen van de beslissing en de 
ondertekening en corresponderen met artikel 24 eerste lid, eerste volzin, tweede en derde lid. 
Deze voorschriften gelden ook voor de beslissing die na sluiting van de behandeling onmiddellijk 
wordt uitgesproken dan wel meegedeeld volgens het eerste lid. 
 
Artikel 1.2.3.13 
 
Eerste en tweede lid 
Deze bepaling komt in strekking overeen met het huidige artikel 24, vierde en vijfde lid. Het eerste 
lid schrijft voor dat de ter beschikking stelling van de beslissing aan de betrokken procespartij en 
aan het openbaar ministerie meteen plaatsvindt, waarmee wordt bedoeld ‘zonder onnodig uitstel’. 
Directe mededeling van de beslissing moet ook gebeuren indien een zogenoemde verkorte 
procedure is gevolgd (artikel 1.2.3.6) en dus geen behandeling van het verzoek-, klaag- of 
bezwaarschrift op een terechtzitting heeft plaatsgevonden. De zinsnede ‘tenzij anders is bepaald’ 
verwijst naar de mogelijkheid dat de regeling van de desbetreffende raadkamerprocedure 
voorschrijft dat de beslissing aan de betrokken procespartij wordt betekend, zoals wanneer 
daartegen een rechtsmiddel openstaat. 
 
Het tweede lid betreft de situatie dat de procedure buiten medeweten en aanwezigheid van de 
betrokken procespartij heeft plaatsgevonden op grond van artikel 1.2.3.7, zesde lid. In dat geval 
wordt de beslissing meteen ter kennis gebracht aan het openbaar ministerie, maar vindt 
toezending aan de betrokken procespartij plaats zodra het belang van het onderzoek zich 
daartegen niet meer verzet. 
 
Titel 2.4 De rechter-commissaris 
 
Artikel 1.2.4.1 
 
Eerste lid 
Deze bepaling is de opvolger van het huidige artikel 170 en omvat een algemene aanduiding van 
bevoegdheidsuitoefening door de rechter-commissaris. Er is gekozen voor een sobere formulering 
die doet uitkomen dat de rechter-commissaris geen algemene of toezichthoudende taak heeft, 
maar alleen optreedt in bij de wet bepaalde gevallen. Er is afgezien van het formuleren van een 
algemene taakomschrijving. De bemoeienis van de rechter-commissaris met een strafzaak is 
divers, betreft verschillende aspecten en vindt plaats in verschillende fasen. Hij oefent niet alleen 
bevoegdheden uit ten behoeve van het opsporingsonderzoek, maar ook ten behoeve van de 
zittingsrechter en in de fase van de tenuitvoerlegging. Een algemene taakomschrijving die het hele 
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optreden van de rechter-commissaris normeert is niet nauwkeurig te geven. De aanduiding, zoals 
opgenomen in het eerste zinsdeel van het huidige artikel 170, tweede lid, dat de rechter-
commissaris ‘in het bijzonder is belast met de uitoefening van toezichthoudende bevoegdheden 
met betrekking tot het opsporingsonderzoek’ is eveneens achterwege gelaten. In de eerste plaats 
kan deze ten onrechte de indruk wekken dat sprake is van een algemene toezichthoudende 
verantwoordelijkheid voor alle opsporing die plaatsvindt. In de tweede plaats is ook in het 
opsporingsonderzoek de bemoeienis van de rechter-commissaris divers. Daarom ligt een algemene 
taakomschrijving die gericht is op het opsporingsonderzoek evenmin in de rede. 
 
Het eerste lid duidt aan dat in elke rechtbank rechters-commissarissen zijn en sluit daarmee aan 
op artikel 46 van de Wet op de rechterlijke organisatie. De daarin, en ook in het huidige artikel 
170, eerste lid, voorkomende zinsnede ‘belast met de behandeling van strafzaken’ is hier niet 
gebruikt omdat deze term in het wetboek wordt gehanteerd ter aanduiding van de berechting 
(artikel 1.1.2.3). In plaats daarvan is aangeduid dat de rechter-commissaris in bij de wet bepaalde 
gevallen bevoegdheden uitoefent in het kader van de strafvordering. De term strafvordering geeft 
aan dat zijn inzet weliswaar mogelijk is in elke fase van de strafzaak, maar deze is beperkt tot 
specifiek in de wet aangeduide gevallen. Hiermee kan ook worden verzekerd hetgeen is 
opgenomen in het tweede zinsdeel van het huidige artikel 170, tweede lid. De door de wet 
aangeduide gevallen zijn, zoals gezegd, divers en leggen vast dat de rechter-commissaris alleen 
bevoegdheden uitoefent op vordering van de officier van justitie, op verzoek van de verdachte of 
het slachtoffer. Ook van ambtshalve optreden van de rechter-commissaris is alleen sprake in bij de 
wet aangewezen gevallen. De rechter-commissaris kan ook onderzoek verrichten na verwijzing 
door de rechter. De zittingsrechter kan op grond van het huidige artikel 316 (en in hoger beroep 
op grond van artikel 415) de stukken in handen stellen van de rechter-commissaris voor nader 
onderzoek. In boek 5 wordt, overeenkomstig het huidige recht, bepaald dat ook de raadsheer-
commissaris onderzoek kan doen en wel overeenkomstig de bepalingen die voor het onderzoek 
door de rechter-commissaris gelden. In artikel 1.2.3.10, derde lid, wordt deze mogelijkheid ook 
voor de raadkamer voorgesteld met overeenkomstige toepassing van het huidige artikel 316. Bij 
het onderzoek in de hier bedoelde situaties is sprake van het uitoefenen van bevoegdheden ‘in bij 
de wet bepaalde gevallen’. 
 
Tweede lid 
In paragraaf 7.2.4 van het algemeen deel van deze toelichting is reeds uitvoerig ingegaan op de 
aard en het doel van de bevoegdheidsuitoefening van de rechter-commissaris. Deze wordt niet 
zozeer worden gekenmerkt door het houden van algemeen toezicht op het opsporingsonderzoek, 
maar door het optreden als rechterlijke autoriteit ter bescherming van bepaalde belangen daarin. 
Voor de ratio legis van de inzet van de rechter-commissaris kan worden aangesloten bij de Wet 
versterking positie rechter-commissaris op 1 januari 2013 (Wet van 1 december 2011, Stb. 600). 
Blijkens de wetsgeschiedenis fungeert de rechter-commissaris, met verwijzing naar het 
gerechtelijk vooronderzoek, niet langer als ‘onderzoeksrechter’, maar als ‘rechter in het 
vooronderzoek’, die tot taak heeft om toezicht uit te oefenen op het verloop van het 
opsporingsonderzoek. Het gaat om toezicht op de rechtmatige toepassing van 
opsporingsbevoegdheden, de voortgang van het onderzoek en de evenwichtigheid en volledigheid 
van het onderzoek, aldus de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2009/10, 32177, nr. 3, 
blz. 2). 
 
In het hier toegelichte lid wordt aangeduid welke belangen met de bevoegdheidsuitoefening van de 
rechter-commissaris zijn gemoeid, te weten de rechtsbescherming en daarnaast de volledigheid, 
de evenwichtigheid en de voortgang van het opsporingsonderzoek. Gekozen is voor het begrip 
rechtsbescherming, nu dit begrip bij nader inzien beter tot uitdrukking brengt waarom de inzet van 
de rechter-commissaris is aangewezen dan het belang van de rechtmatigheid, waaraan in de 
memorie van toelichting bij de Wet versterking positie rechter-commissaris wordt gerefereerd 
(Kamerstukken II 2009/10, 32177, nr. 3, p. 10, 12). Goed beschouwd wordt de rechtmatige 
uitoefening van een opsporingsbevoegdheid door een opsporingsambtenaar niet bepaald door de 
voorafgaande toetsing of het verlenen van een machtiging door de rechter-commissaris. Deze 
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toetsing is in voorkomend geval een noodzakelijke voorwaarde voor een rechtmatig optreden. 
Evenmin dient de uitoefening van een bevoegdheid door de rechter-commissaris zelf het belang 
van rechtmatigheid. De doorzoeking van een woning door de rechter-commissaris maakt het 
opsporingsonderzoek niet rechtmatiger dan wanneer dit door een opsporingsambtenaar gebeurt. 
Het gaat er veeleer om dat de rechtsbescherming beter is gewaarborgd als een rechterlijke 
autoriteit de uitoefening van de bevoegdheid tevoren toetst dan wel zelf uitoefent. 
 
Het belang van de rechtsbescherming is van een andere orde dan het belang van de volledigheid 
en evenwichtigheid en de voortgang van het opsporingsonderzoek. Het object van 
rechtsbescherming is een persoon jegens wie, of ten behoeve van wie, bevoegdheden worden 
uitgeoefend. Dat betreft niet alleen de verdachte, maar ook de getuige of het slachtoffer. Met de 
betrokkenheid van de rechter-commissaris wordt beoogd de rechten van deze personen beter te 
beschermen. Bij het belang van de volledigheid en evenwichtigheid en de voortgang van het 
opsporingsonderzoek gaat het om het doel van de bevoegdheidsuitoefening. Het optreden van de 
rechter-commissaris strekt ertoe het opsporingsonderzoek vollediger, evenwichtiger en vlotter te 
doen verlopen.  
Welk(e) belang(en) met de inzet van de rechter-commissaris worden gediend, hangt af van het 
betreffende optreden van de rechter-commissaris.  
 
Op verscheidene plaatsen in het wetboek is bepaald dat voor de uitoefening van een bevoegdheid 
voorafgaand door de rechter-commissaris een machtiging moet worden verleend, in het bijzonder 
voor de inzet van opsporingsbevoegdheden opgenomen in Boek 2. Bevelen van de rechter-
commissaris betreffen bijvoorbeeld het bevel tot bewaring op grond van Boek 2, hoofdstuk 5, het 
bevel van een ordemaatregel ter gelegenheid van een schouw of doorzoeking of het bevel tot 
doorzoeking van elke plaats, met inbegrip van een woning zonder toestemming van de bewoner en 
een kantoor van een persoon met bevoegdheid tot verschoning op grond van Boek 2, Hoofdstuk 7. 
De machtiging of een bevel van de rechter-commissaris in verband met de opsporing wordt 
verlangd om, via toetsing vooraf door een rechterlijke autoriteit, te waarborgen dat de inzet van 
de maatregel of opsporingsbevoegdheid, gelet op de ingrijpendheid daarvan voor degene die eraan 
onderworpen wordt, niet lichtvaardig wordt ingezet. De rechter-commissaris heeft hier een 
rechtsbeschermende functie. Vanuit die gedachte zijn ook de bevelen die de rechter-commissaris 
kan geven op grond van Boek 2, hoofdstuk 10, aan hem als rechterlijke autoriteit in het 
vooronderzoek voorbehouden (bijvoorbeeld het bevel tot overbrenging ter observatie naar een 
psychiatrisch ziekenhuis (artikel 2.10.2.2.1) of het bevel tot gijzeling van een getuige (artikel 
2.10.3.2.1). 
 
Wanneer de rechter-commissaris bevoegdheden uitoefent op grond van Boek 2, hoofdstuk 10, 
doet hij dit vooral met het oog op de evenwichtigheid, volledigheid en voortgang van het 
opsporingsonderzoek. Deze betrokkenheid vangt aan door een vordering van de officier van 
justitie of een verzoek van de verdachte dan wel een ambtshalve beslissing daartoe in specifiek 
omschreven gevallen (artikelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3). Zijn onderzoek staat in het teken 
van aanvullend onderzoek, verificatie van hetgeen aan onderzoek is verricht, tegenonderzoek en 
voortgangsbewaking. De bevoegdheden die de rechter-commissaris daartoe kan uitoefenen zijn in 
de eerste plaats bevoegdheden die hem worden toegekend in dat hoofdstuk. Het gaat dan om de 
“klassieke” onderzoeksbevoegdheden zoals het horen van de verdachte, het horen van getuigen 
(daaronder begrepen de bedreigde, afgeschermde en zogenoemde kroongetuige), het benoemen 
van deskundigen en het geven van opdrachten aan opsporingsambtenaren en aan de reclassering. 
In de tweede plaats kan de rechter-commissaris voor zijn onderzoek de opsporingsbevoegdheden 
uitoefenen die hem in hoofdstuk 6 en 7 van boek 2 zijn toegekend. De uitoefening van de hier 
benoemde bevoegdheden vergt overigens niet uitdrukkelijk benoemde, maar vanzelfsprekende 
flankerende activiteiten, zoals het opvragen en bestuderen van stukken, het voeren van overleg, 
het afspreken van termijnen. 
 
Het belang van de voortgang van het opsporingsonderzoek wordt in het bijzonder gediend door de 
uitoefening van bevoegdheden die de rechter-commissaris heeft op grond van titel boek 2, titel 
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10.5. Dit betreft de bevoegdheid om termijnen te stellen en op te roepen voor een 
regiebijeenkomst. Daarnaast kan het gaan om het opvragen van de processtukken teneinde de 
voortgang van het opsporingsonderzoek te beoordelen en – in het uiterste geval – door de zaak 
aan de rechtbank voor te leggen, met het oog op het verkrijgen van een verklaring dat de zaak 
geëindigd is (het huidige artikel 36). 
 
De rechter-commissaris wordt ook als geschillenbeslechter ingezet. In deze titel zijn met het oog 
daarop enkele algemene bepalingen opgenomen (artikel 1.2.4.7 en 1.2.4.8). In gevallen waarin er 
een conflict is tussen het opsporingsbelang en verdedigings- of andere belangen beslist hij op 
bezwaar tegen beslissingen van de officier van justitie. Als voorbeeld kan genoemd worden de 
situatie waarin de verdachte de kennisneming van processtukken wordt onthouden door de officier 
van justitie, indien het belang van het onderzoek dit vereist. De verdachte kan daartegen een 
bezwaarschrift indienen bij de rechter-commissaris (artikel 1.8.4, vierde lid). Een zelfde regeling 
geldt voor het slachtoffer dat een bezwaarschrift kan indienen bij de rechter-commissaris tegen de 
weigering van de officier van justitie tot het verstrekken van afschriften van processtukken (artikel 
1.5.2.4, zesde lid). De toegang tot de rechter-commissaris biedt in deze gevallen 
rechtsbescherming, terwijl de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift bij een 
dergelijk geschil ook bijdraagt aan de benodigde ‘checks and balances’ binnen het 
opsporingsonderzoek, en daarmee aan de evenwichtigheid ervan. 
 
Daarnaast heeft de rechter-commissaris bemoeienis met betrekking tot aspecten van de 
tenuitvoerlegging. Het gaat dan naar huidig recht om het nemen van spoedeisende, tijdelijke en 
voorlopige beslissingen in het kader van de tenuitvoerlegging, zoals omschreven in artikel 6:6:1, 
zevende lid, onder c, van het wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging rechterlijke beslissingen 
(Kamerstukken I 2016-17, 34086, A). Het gaat bij deze beslissingen veelal om het verkrijgen van 
een beslissing tot vrijheidsbeneming van de veroordeelde bij schending van voorwaarden, zoals 
een vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke vrijheidsstraf (het huidige 
artikel 14fa, tweede lid Sr) of een vordering tot schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling 
bij schending van de voorwaarden (het huidige artikel 15h, tweede lid, Sr), niet-naleving van een 
vrijheidsbeperkende maatregel (het huidige artikel 38x Sr) of niet-naleving van een maatregel 
betreffende het gedrag van een jeugdige (het huidige artikel 77wf Sr). Ook in deze gevallen strekt 
de inzet van de rechter-commissaris tot rechtsbescherming. 
 
Artikel 1.2.4.2 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is een algemene voorziening getroffen voor de relatieve bevoegdheid van de 
rechter-commissaris, welke evenals die van de raadkamer (artikel 1.2.3.1) is geformuleerd als een 
restvoorziening. Zoals in paragraaf 4.4 is toegelicht, heeft de voorgestelde algemene regeling 
inzake de relatieve competentie in hoofdstuk 2, titel 2.2, alleen betrekking op de berechting. 
Daarom zijn zowel voor de bevoegdheid van de raadkamer als voor de rechter-commissaris 
aanvullende bepalingen nodig. Evenals met betrekking tot het formuleren van een algemene 
taakomschrijving voor de rechter-commissaris geldt hier, dat een algemene regeling welke 
rechter-commissaris bevoegd is, moeilijk te geven is als gevolg van de diversiteit van situaties 
waarin de rechter-commissaris optreedt. De term ‘optreden’ is dan ook gehanteerd omdat deze 
term zo ruim is dat zij alle vormen van bemoeienis dekt.  
De algemene bepaling dekt in beginsel alle gevallen waarin de officier van justitie de rechter-
commissaris benadert met een vordering, zoals een vordering bewaring, vordering machtiging 
telefoontap, vordering tot getuigenverhoor. Dat deze vordering gericht kan zijn tot de rechter-
commissaris in de rechtbank die bevoegd is van het desbetreffende strafbare feit kennis te nemen, 
beperkt de keuzevrijheid op zichzelf nog niet: er zijn op grond van artikel 1.2.2.1 meerdere 
rechtbanken relatief competent. Een beperking vloeit wel voort uit de ‘instructienormen’ vervat in 
artikel 1.3.3.4, inhoudende dat de officier van justitie vorderingen in beginsel bij de eigen 
rechtbank indient, en artikel 1.3.3.5, inhoudend dat de officier van justitie die de bewaring 
vordert, of vordert dat de rechter-commissaris bevoegdheden uitoefent die hem in hoofdstuk 10 
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van Boek 2 zijn toegekend dan wel de verdachte dagvaardt of oproept voor de terechtzitting, zich 
in beginsel bij de verdere afhandeling van de strafzaak tot de rechtbank van hetzelfde 
arrondissement wendt. Houdt de officier van justitie zich niet aan deze normen, dan is de officier 
van justitie niet-ontvankelijk. De instructienormen richten zich alleen tot de officier van justitie. Op 
verzoeken van de verdachte of het slachtoffer hebben zij geen betrekking. Daarvoor zijn 
aanvullende bepalingen met een bijzondere voorziening nodig. Dat geldt ook voor enkele 
specifieke gevallen van betrokkenheid van de rechter-commissaris. 
 
Indien de wet een specifieke aanwijzing van een bevoegde rechter-commissaris bevat, geldt die 
regeling en niet de regel in het hier toegelichte lid. Te wijzen valt op artikel 1.2.4.7, eerste lid, 
waarin is aangeduid welke rechter-commissaris bevoegd is tot kennisneming van een 
bezwaarschrift tegen een beslissing van de officier van justitie. Artikel 2.10.3.6.8 wijst de rechter-
commissaris bij de rechtbank Rotterdam aan als bij uitsluiting bevoegd tot het geven van bevelen 
of het uitoefenen van bevoegdheden met betrekking tot zogenoemde afgeschermde getuigen 
(afdeling 2.10.3.6). Artikel 2.10.1.2, tweede lid, regelt bij welke rechter-commissaris de verdachte 
om onderzoek kan verzoeken. De aanwijzing van de rechter(-commissaris) die beslissingen over 
de executie kan nemen op grond van Boek 6 is geregeld in Boek 6, hoofdstuk 6, over de 
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (artikel 6:6:1; Kamerstukken I 2016-17, 34 
086, A). 
 
Tweede lid 
Dit artikel is de opvolger van het huidige artikel 178a en betreft de bevoegdheid van de rechter-
commissaris om buiten zijn eigen rechtsgebied op te treden. Het gaat om uitbreiding van zijn 
relatieve competentie, die volgt uit zijn aanstelling bij een bepaald gerecht. In artikel 46 RO is 
bepaald dat het bestuur van de rechtbank uit de bij het gerecht werkzame rechterlijke ambtenaren 
met rechtspraak belast, rechters-commissarissen aanwijst, belast met de behandeling van 
strafzaken.  
De zinsnede ‘bevoegd tot het doen van enig onderzoek’ in het eerste lid van artikel 178a, is niet 
overgenomen. Deze zinsnede is aan het artikel toegevoegd ter gelegenheid van de herziening van 
het gerechtelijk onderzoek (Wet van 27 mei 1999, Stb. 1999, 243, inwerkingtreding op 1 februari 
2000) en hield verband met de regel (volgend uit de samenhangende artikelen 148, 149 en 168 
(oud)) dat tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek alleen bevoegd was de rechter-
commissaris in de rechtbank die van het strafbare feit kennis moet nemen. De clausulering diende 
er volgens de memorie van toelichting toe om te voorkomen dat rechters-commissarissen 
onderzoek zouden doen in zaken waarin zij geen gerechtelijk vooronderzoek leidden 
(Kamerstukken II 1992/93, 23 251, nr. 3, blz. 14). De huidige taakvervulling van de rechter-
commissaris betreft de gerichte uitoefening van bevoegdheden op vordering van de officier van 
justitie, op verzoek van de verdachte of, in bepaald omschreven gevallen, ambtshalve. De nieuwe 
redactie van deze bepaling luidt dat de rechter-commissaris een bepaalde bevoegdheid ook binnen 
het rechtsgebied van een andere rechtbank kan uitoefenen. Hieruit blijkt dat hij daarvoor over die 
bevoegdheid moet beschikken.  
 
De zinsnede ‘doen uitoefenen’ in het huidige artikel 178a is, evenals op andere plaatsen in het 
nieuwe wetboek, achterwege gelaten. Het begrip ‘uitoefenen van bevoegdheden’ wordt functioneel 
uitgelegd. Ook indien anderen voor hem feitelijk handelen ter uitoefening van een bevoegdheid, is 
sprake van het uitoefenen van een bevoegdheid door de rechter-commissaris. Zo staat buiten kijf 
dat hij daarvoor ook verantwoordelijk is. 
 
Derde lid 
Het tweede lid biedt de mogelijkheid de uitoefening van bevoegdheden over te dragen aan een 
collega in een ander arrondissement. Het vereiste van ‘dringende noodzakelijkheid’ daartoe kan 
vervallen. Deze clausulering is destijds in de wet opgenomen vanwege het uitgangspunt dat de 
rechter-commissaris in de gerechtelijke vooronderzoeken waarover hij de leiding had, zelf alle 
(door hem zelf te bepalen) onderzoek diende te verrichten (Kamerstukken II 1992/93, 23 251, nr. 
3, blz. 14). Ook hier geldt, zoals hiervoor reeds opgemerkt, dat de huidige inzet van de rechter-
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commissaris is gebaseerd op een ander uitgangspunt, namelijk de gerichte uitoefening van 
bevoegdheden op vordering van de officier van justitie, op verzoek van de verdachte of, in bepaald 
omschreven gevallen, ambtshalve. Deze inzet in combinatie met een gewenste praktische, 
efficiënte aanpak maakt dat overdracht van bevoegdheidsuitoefening in voorkomende gevallen niet 
bezwaarlijk is. De hedendaagse praktijk laat zien dat de uitoefening van bevoegdheden, zoals 
doorzoekingen, zeker wanneer deze tegelijkertijd op diverse plaatsen in het land en dus ook buiten 
het eigen arrondissement moeten plaatsvinden, in veel gevallen aan rechters-commissarissen in 
het andere arrondissement worden overgedragen. Overdracht biedt ook uitkomst bij een andere 
aanleiding tot overdracht, zoals wanneer spoedig handelen vereist is. 
 
Het derde lid van het huidige artikel 178a is hier niet opgenomen, maar opgenomen in Boek 2, 
hoofdstuk 10 (artikel 2.10.3.6.8). Plaatsing in dat boek ligt in de rede omdat het gaat om de 
relatieve bevoegdheid van de rechter-commissaris in een specifiek geval, namelijk het uitoefenen 
van bevoegdheden met betrekking tot zogenoemde afgeschermde getuigen.  
Het vierde lid van artikel 178a kan vervallen. Bij overdracht van een bevoegdheidsuitoefening aan 
een rechter-commissaris in een ander rechtsgebied is deze aan dezelfde wettelijke bepalingen 
gebonden voor het uitoefenen van de bevoegdheid als de rechter-commissaris die deze ter 
uitoefening overdraagt.  
 
Het huidige artikel 179, betreffende onbevoegdheid van de rechter-commissaris, is niet 
opgenomen. Ook het bestaande artikel 199, waarin aan de rechter-commissaris de bevoegdheid 
tot het bevelen van herstel van vormverzuimen in het opsporingsonderzoek is toegekend, is niet 
gehandhaafd. Beide artikelen stammen uit het tijdperk van het gerechtelijk vooronderzoek en zijn 
achterhaald. Het is de vraag wat het ‘van kracht blijven’ van onderzoek door een onbevoegde 
rechter-commissaris inhoudt. De vervanging van de term ‘gerechtelijk vooronderzoek’ in 
‘opsporingsonderzoek’ in artikel 199 bij gelegenheid van de Wet versterking positie rechter-
commissaris (Stb. 2011, 600, inwerkingtreding 1 januari 2013), heeft ertoe geleid dat ook over de 
reikwijdte van deze bepaling onzekerheid bestaat,47 vooral over de vraag in hoeverre de rechter-
commissaris vormverzuimen in het opsporingsonderzoek mag of moet opsporen. Ook zonder dit 
voorschrift staat het de rechter-commissaris vrij een vormverzuim dat hem bij zijn verrichtingen 
blijkt, indien mogelijk te doen herstellen. Voorts is de vraag wat het gevolg is van een niet 
hersteld verzuim. In het algemeen leidt in het huidige wetboek een vormverzuim vrijwel niet meer 
tot nietigheid, maar worden de rechtsgevolgen van vormverzuimen geregeld door rechtsmiddelen 
tegen bepaalde beslissingen van de rechter-commissaris en verder door artikel 359a. De betekenis 
die aan het constateren van vormverzuimen in het opsporingsonderzoek en het eindonderzoek 
toekomt en de consequenties die daaraan kunnen of moeten worden verbonden, zal aan de orde 
komen in de (toelichting bij) Boek 4. 
 
Artikel 1.2.4.3 
 
Eerste lid 
Met de aanduiding dat de rechter-commissaris zijn werkzaamheden verricht binnen het kabinet 
van rechters-commissarissen en wordt bijgestaan door de griffier, wordt tot uitdrukking gebracht 
dat het rechter-commissariaat, overeenkomstig de huidige praktijk, een organisatorische eenheid 
vormt binnen de rechtbank met eigen werkzaamheden en voorzieningen. De bijstand van een 
griffier is overgenomen uit het huidige artikel 171, eerste lid. Anders dan de formulering in 
enkelvoud doet vermoeden, zijn er naast meerdere rechters-commissarissen ook meerdere 
griffiers werkzaam binnen het kabinet van rechters-commissarissen. De formulering sluit evenwel 
aan bij artikel 14, derde lid, van de Wet RO, dat de functionarissen opsomt die de werkzaamheden 
verrichten ‘die bij of krachtens de wet aan de griffier zijn opgedragen’. 
 

                                                
47 G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, 2014, p. 377; C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. 
Verpalen (red.), Tekst & Commentaar Strafvordering, commentaar bij artikel 199. 
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Tweede lid 
Het tweede lid is, in een modernere redactie, gelijk aan artikel 171, tweede lid, en betreft de 
mogelijkheid om bij afwezigheid van de griffier een persoon als zodanig aan te wijzen.  
 
Artikel 1.2.4.4 
Deze bepaling is de opvolger van het huidige artikel 177a. De in die bepaling opgenomen 
beperking van de plicht tot overlegging van relevante stukken tot het geval waarin de officier van 
justitie een vordering doet, is vervallen. Juist ook wanneer de verdachte of het slachtoffer de 
rechter-commissaris benadert met een verzoek of bezwaarschrift, is het zaak dat het de officier 
van justitie verplicht is de relevante stukken over te leggen. De zinsnede ‘voor een goede 
uitoefening van diens taak’ is vervangen door de zinsnede ‘voor een goede uitoefening van zijn 
bevoegdheden’, conform de aanduiding in artikel 1.2.4.1. Dit is ook in lijn met de opzet om in het 
wetboek, vooral in Boek 2, te spreken van het uitoefenen van bevoegdheden binnen het 
opsporingsonderzoek (zie de algemene toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 2). 
De tekst brengt tot uitdrukking dat de officier van justitie eigener beweging de rechter-
commissaris die stukken verschaft die relevant zijn voor de beoordeling van een vordering of 
verzoek tot uitoefening van een bevoegdheid alsmede overige inlichtingen die deze daartoe nodig 
heeft. Dit houdt niet in dat het gehele procesdossier behoeft te worden overgelegd. De rechter-
commissaris kan wel altijd nadere inlichtingen vragen als hij meent die nodig te hebben voor zijn 
beslissing. Een aanvullende bepaling op deze plicht tot informatieverschaffing vormt artikel 
2.10.1.6, waarin is geregeld dat indien de rechter-commissaris meedeelt onderzoek te zullen doen 
overeenkomstig Boek 2, hoofdstuk 10, de officier van justitie hem zo spoedig mogelijk een 
afschrift van de processtukken doet toekomen en voorts informeert over het verloop van het 
opsporingsonderzoek. In dat geval krijgt de rechter-commissaris wel de beschikking over alle 
processtukken die op dat moment deel uitmaken van het dossier. 
 
Artikel 1.2.4.5 
Dit betreft een algemene bepaling die verzekert dat van de verrichtingen van de rechter-
commissaris in alle door de wet aangewezen gevallen, en voorts in alle gevallen dat de rechter-
commissaris dat nodig oordeelt, proces-verbaal wordt opgemaakt. De gekozen formulering drukt, 
evenals die welke in het huidige artikel 172, eerste lid, is gebruikt, uit dat het opmaken van het 
proces-verbaal door de griffier op aanwijzing van, en dus onder verantwoordelijkheid van de 
rechter-commissaris gebeurt. Vanwege de daarin vervatte specifieke regels met betrekking tot de 
inrichting van het proces-verbaal is het huidige artikel 172 (samen met het huidige artikel 174 en 
175) in een nieuwe redactie opgenomen in Boek 2, hoofdstuk 10, over het onderzoek door de 
rechter-commissaris. 
 
Artikel 1.2.4.6 
Afgezien van een nieuwe redactie en verwijzing naar Boek 2, hoofdstuk 5, bevat dit artikel geen 
wijzigingen ten opzichte van het huidige recht. Bij wijze van uitzondering heeft de rechter-
commissaris, die geen opsporingsambtenaar is, op grond van dit artikel wel 
opsporingsbevoegdheid voor een strafbaar feit dat tijdens zijn bevoegdheidsuitoefening wordt 
begaan. Deze bevoegdheid heeft hij alleen bij afwezigheid van de officier van justitie, omdat 
laatstgenoemde bij aanwezigheid de aangewezen functionaris is om – als opsporingsambtenaar - 
naar aanleiding van een geconstateerd strafbaar feit op te treden. In de literatuur worden als 
voorbeeld genoemd situaties waarin de rechter-commissaris een getuige verdenkt van meineed of 
wanneer iemand tijdens zijn bevoegdheidsuitoefening wordt mishandeld of beledigd.48 Ingevolge 
dit artikel kan de rechter-commissaris in de eerste plaats het strafbaar feit vastleggen in een 
proces-verbaal, dat geldt als wettig bewijsmiddel (het huidige artikel 344, eerste lid, onder 2). Hij 
zendt dat proces-verbaal toe aan de officier van justitie. In de tweede plaats kan hij ambtshalve, 
dus zonder een voorafgaande vordering van de officier van justitie, overeenkomstig de vereisten 
van de artikelen 2.5.6.1.1 en 2.5.6.1.2 een bevel bewaring afgeven tegen degene die hij van het 
strafbare feit verdenkt. 

                                                
48 A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen (red.), Het Wetboek van Strafvordering, aant. 1 bij artikel 178. 
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Artikel 1.2.4.7 
Deze nieuwe bepaling bevat een procedure voor de beslissing op bezwaarschriften en geeft vorm 
aan de geschilbeslechtingsfunctie van de rechter-commissaris. Beoogd wordt te voorzien in een 
algemene procedure voor beslissingen indien sprake is van een geschil tussen officier van justitie 
en verdachte of veroordeelde, of tussen officier van justitie en een in de wet aangeduide 
belanghebbende, zoals het slachtoffer. 
Een bezwaarschrift kan volgens het huidige wetboek afkomstig zijn van de verdachte (artikel 
1.8.4, vierde lid, onthouding kennisneming processtukken door de officier van justitie; artikel 
1.8.6, vierde lid, weigeren afschrift processtukken door de officier van justitie; artikel 1.8.7, derde 
lid weigeren vertaling processtukken door de officier van justitie) of het slachtoffer (artikel 1.5.2.4, 
zesde lid jo. 1.8.6, vierde lid, weigeren afschrift processtukken door de officier van justitie). 
Overeenkomstig de aankondiging in de contourennota (blz. 37) zijn voorts enkele geschillen ter 
beslechting overgeheveld van de raadkamer naar de rechter-commissaris. Voordeel hiervan is dat 
de rechter-commissaris sneller kan worden betrokken, kennis heeft van de gang van zaken in de 
opsporingspraktijk en in voorkomende gevallen stukken kan inzien ter voorbereiding op zijn 
beslissing. Op grond van artikel 2.6.5.8.4 kan het slachtoffer tegen de weigering van de officier 
van justitie om aan de hand van celmateriaal van de verdachte te onderzoeken of die de drager is 
van een ernstige besmettelijke ziekte, een bezwaarschrift indienen bij de rechter-commissaris. Op 
grond van artikel 2.5.3.2.4 kan de verdachte tegen het opleggen van maatregelen in het belang 
van het onderzoek, een bezwaarschrift indienen bij de rechter die bevoegd is te beslissen over de 
voorlopige hechtenis van de verdachte. Indien het gaat om maatregelen die tijdens de bewaring 
worden opgelegd, is dit dus de rechter-commissaris. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is een regel van relatieve competentie vastgelegd voor de indiening van een 
bezwaarschrift bij de rechter-commissaris. Dit dient te gebeuren bij de rechter-commissaris in de 
rechtbank van het arrondissement waartoe het parket behoort waarbij de officier van justitie tegen 
wiens handeling of beslissing het bezwaarschrift is gericht, werkzaam is. Dit is een voorbeeld van 
een geval waarin de wet bepaalt dat een bepaalde rechter-commissaris bevoegd is zoals 
aangeduid in artikel 1.2.4.1, eerste lid, zodat die algemene competentiebepaling niet toepasselijk 
is. De verdachte heeft geen keuzevrijheid. In dit geval is niet noodzakelijk dat de rechtbank 
waartoe de rechter-commissaris behoort, relatief competent is. De landelijke bevoegdheid van de 
officier van justitie brengt mee dat hij zich bezig kan houden met de opsporing van strafbare feiten 
ten aanzien waarvan zijn ‘eigen’ rechtbank de bevoegdheid mist. Het bezwaarschrift moet dan op 
grond van dit artikel niettemin wordt ingediend bij de rechter-commissaris van de onbevoegde 
rechtbank. 
 
Tweede en derde lid 
Het tweede lid vermeldt dat de rechter-commissaris voordat hij beslist op het bezwaar eerst 
kennisneemt van het standpunt van het openbaar ministerie. Hij stelt de indiener van bezwaar in 
de gelegenheid daarop te reageren. Dit zal in veel gevallen langs elektronische weg, per e-mail, 
kunnen gebeuren. Voor het geval dat dat niet toereikend wordt geacht, is in het derde lid bepaald 
dat de rechter-commissaris betrokkenen ook kan oproepen om te worden gehoord. In dat geval 
kan degene die het bezwaar heeft ingediend zich door een raadsman (indien de indiener de 
verdachte is) of advocaat (indien de indiener een slachtoffer is) doen bijstaan.  
 
Vierde lid 
In het vierde lid is aangegeven dat in de hier bedoelde kwesties ook vertegenwoordiging door een 
daartoe uitdrukkelijk gemachtigde raadsman of advocaat mogelijk is, tenzij de rechter-
commissaris met het oog op het belang van het onderzoek vertegenwoordiging onwenselijk acht. 
In het laatstbedoelde geval gaat het erom dat de rechter-commissaris, indien hij dat nodig 
oordeelt, kan verlangen dat de indiener van het bezwaar persoonlijk zijn bezwaar onderbouwt of 
daarover wordt gehoord. Op het onderscheid tussen belangenbehartiging door een raadsman en 
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vertegenwoordiging door een advocaat is reeds ingegaan in de toelichting op artikel 1.2.3.7, 
vierde lid, welk artikel een vergelijkbare voorziening kent voor de raadkamerprocedure. 
 
Artikel 1.2.4.8 
 
Eerste lid 
Dit artikel schept rechtswaarborgen voor degene die een bezwaar heeft ingediend: de rechter-
commissaris dient zijn beslissing direct te nemen, tenzij in de wet een andere termijn is bepaald, 
bijvoorbeeld in artikel 2.6.5.8.4, waarin is bepaald dat de rechter-commissaris beslist binnen drie 
dagen. Met direct wordt bedoeld meteen en zonder onnodig uitstel. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid bevat een motiveringsvoorschrift. Bij dringende noodzaak, hetgeen duidt op 
vereiste spoed, kan hij een mondelinge een beslissing geven, mits deze binnen drie dagen 
schriftelijk wordt vastgelegd. 
 
Derde lid 
De beslissing wordt direct ter kennis gebracht van de indiener van het bezwaarschrift en de officier 
van justitie. De clausulering ‘op de bij de wet bepaalde wijze’ laat de mogelijkheid open dat de wet 
in bepaalde gevallen bijvoorbeeld betekening van de beslissing vereist of bepaalde voorschriften in 
verband met elektronische communicatie van toepassing verklaart. Naar de huidige praktijk zal 
toezending veelal plaatsvinden per gewone post of per e-mail. 
 
Hoofdstuk 3 Vervolging en opsporing van strafbare feiten 
 
Titel 3.1 Het College van procureurs-generaal 
 
Artikel 1.3.1.1 en 1.3.1.2 
Volgens het geldend recht is het aan het College van procureurs-generaal te waken voor de 
“richtige” opsporing en vervolging. In artikel 1.3.1.1, eerste lid, is de tekst van de huidige 
artikelen 8 en 140 samengebracht en gemoderniseerd: het college waakt nu voor de behoorlijke 
opsporing en vervolging. 
Er is niet voor gekozen het begrip “waakt voor” te veranderen in “ziet toe”. Bij de parlementaire 
behandeling van het huidige wetboek is deze begripskeuze aan de orde geweest (Kamerstukken II 
1917/18, 77, nr. 1). De door enige leden van de Commissie van Voorbereiding gestelde vraag of 
“waakt” is te vervangen door “ziet toe” werd door andere leden van de commissie ontkennend 
beantwoord. De minister antwoordt op deze vraag dat de uitdrukking “waakt” hem beter 
voorkomt. Deze opvatting is naar mijn oordeel nog steeds terecht. Niet zozeer is de bevoegdheid 
van het college toezicht uit te oefenen op de opsporing en vervolging in de meer 
bestuursrechtelijke zin, als wel er in strafvorderlijke zin zorg voor dragen dat de opsporing en 
vervolging behoorlijk plaatsvindt. Ter uitvoering van die taak kan het college richtlijnen geven om 
de opsporing en vervolging te sturen, in te kaderen en nader te normeren (tweede lid). Een ander 
aspect van de bevoegdheid van het College is ook te vinden in het derde lid, dat het 
instemmingsvereiste van het college regelt bij de inzet van bepaalde opsporingsbevoegdheden, 
zoals nu opgenomen in artikel 140a en de Aanwijzing opsporing. Het gaat hier om 
opsporingsbevoegdheden, waarbij de integriteit van de opsporing aan de orde kan zijn en waar het 
college op advies van de Centrale toetsingscommissie de rechtmatigheid en behoorlijkheid toetst. 
Het betreft een interne toets van het college, niet een formeel vormvoorschrift. 
 
In artikel 1.3.1.2 is de informatieverschaffing door en aan het College opgenomen. De 
mogelijkheid van het college om te adviseren over de feitelijke taakuitvoering past evenzeer bij de 
taak van het college te waken voor de behoorlijke opsporing en vervolging. Deze taak is nu al 
opgenomen in de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, maar past als instrument voor het 
effectueren van de strafvorderlijke taak van het college in dit wetboek een plaats te hebben.  
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Titel 3.2 Vervolging 
 
Artikel 1.3.2.1 
De positie van het openbaar ministerie is in de wet op diverse plaatsen verankerd. In de Wet RO is 
de staatsrechtelijke positie van het openbaar ministerie als onderdeel van de rechterlijke macht 
geregeld. Het openbaar ministerie heeft krachtens artikel 124 Wet RO als kerntaak de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Deze bijzondere positie brengt voor het OM een 
grote mate van zelfstandigheid mee. Van een volledige onafhankelijkheid, zoals die wél aan de 
zittende magistratuur toekomt, is evenwel geen sprake. In zijn verhouding tot de minister is het 
openbaar ministerie gebonden aan aanwijzingen die de minister ingevolge artikel 127 Wet RO kan 
geven. Deze aanwijzingen laten onverlet dat gelet op de staatsrechtelijke positie van het openbaar 
ministerie, onverminderd betekenis moet worden toegekend aan de cruciale verhouding tussen het 
openbaar ministerie en de rechter. De officier van justitie heeft in het kader van de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde als taak een – onpartijdige en niet vooringenomen – bijdrage te 
leveren aan de waarheidsvinding en behoort in te staan voor de rechtmatigheid en de 
behoorlijkheid van de opsporing en vervolging. De rechter moet erop kunnen vertrouwen dat de 
officier van justitie zich ook daadwerkelijk als zodanig opstelt en ook zijn “‘poortwachtersfunctie” 
tot de rechter vanuit die attitude vervult. 
 
In het eerste lid wordt bevestigd dat het vervolgingsmonopolie toekomt aan de officier van justitie. 
De officier van justitie is de “spin in het web” van de strafrechtelijke rechtshandhaving. Aan de 
officier van justitie komt in de Nederlandse strafvordering een centrale plaats toe. Die plaats 
ontleent de officier van justitie aan zijn gezag over de politie en de andere opsporingsinstanties, 
zijn vervolgingsmonopolie en het opportuniteitsbeginsel. Die positie vindt nadere concretisering in 
het wetboek in de verschillende fasen in het proces van opsporing, vervolging, het onderzoek ter 
terechtzitting en bij de advisering over en het uitlokken van een rechterlijke beslissing in de fase 
van de tenuitvoerlegging. 
Uitzondering daarop wordt gevormd door de opsporingsambtenaren aan wie de bevoegdheid 
toekomt om onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie strafbeschikkingen op te 
leggen en de organisaties en personen met een publiek taak belast, aan wie de bevoegdheid is 
toegekend een bestuurlijke strafbeschikking op te leggen.  
 
In het tweede lid staat de bevoegdheid van de procureur-generaal bij de Hoge Raad beschreven 
om vervolging in te stellen voor strafbare feiten waarvan de Hoge Raad in eerste aanleg kennis 
neemt. In Boek 6 zal de procedure volgens welke deze vervolging moet plaatsvinden te gelegener 
tijd verder moeten worden bezien tegen de achtergrond van noodzakelijke modernisering. Bij brief 
van 23 december 2016 (Kamerstukken II 2016/17 34 340, nr. 13) heeft de toenmalige Minister 
van Veiligheid en Justitie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, de voornemens voor deze modernisering uiteengezet. 
 
Artikel 1.3.2.2 
In dit artikel wordt bevestigd dat de advocaat-generaal in tweede aanleg is belast met het 
voortzetten, niet het instellen, van de vervolging bij het gerechtshof. Er is geen verandering 
beoogd in de competentieverdeling tussen de officier van justitie en de advocaat-generaal. De 
officier van justitie beslist over het instellen van appel, de advocaat-generaal beslist over het 
intrekken of afstand doen van rechtsmiddelen in tweede aanleg. De landelijke bevoegdheid van de 
advocaat-generaal is gegeven door de instelling van een ressortsparket bij de Wet herziening 
gerechtelijke kaart. 
 
Artikel 1.3.2.3 
In het eerste lid wordt beschreven op welke wijze vervolging kan worden ingesteld. Het tijdstip 
waarop vervolging wordt ingesteld kan, zoals uitvoerig is toegelicht in paragraaf 4.3, voor het 
overgrote deel van de zaken worden gefixeerd op het tijdstip van het voltooien van het 
opsporingsonderzoek. De vervolgingsbeslissing wordt immers gebaseerd op de resultaten van dat 
onderzoek. Ook in zaken die met een strafbeschikking worden afgedaan zal degene die deze 
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uitvaardigt zich er rekenschap van moeten geven dat het feit bewijsbaar en strafbaar is en 
vervolging opportuun. In een zeer beperkt aantal complexe zaken zal het opsporingsonderzoek 
niet kunnen worden voltooid voordat de zaak met een dagvaarding moet worden aangebracht. Dat 
betekent dat de officier van justitie in ieder geval de intentie heeft geuit om de verdachte te 
vervolgen, maar dat het opsporingsonderzoek nog niet zodanig is voltooid en nog niet voldoende 
bewijsmateriaal heeft opgeleverd, dat de officier van justitie van oordeel is dat de rechtbank in 
staat moet worden geacht een eindvonnis te wijzen.  
Bij het instellen van vervolging dient de officier van justitie zich te houden aan het algemene 
vervolgingsbeleid zoals dat door het College van procureurs-generaal wordt vastgelegd in 
aanwijzingen en andere instructies, tenzij een afwijking daarvan in concrete omstandigheden 
gemotiveerd is aangewezen. Bij het opleggen van strafbeschikkingen, vooral door 
opsporingsambtenaren in het kader van de politiestrafbeschikking, zijn de hoogte en inhoud van 
de op te leggen sanctie in het overgrote deel tevoren vastgelegd en kenbaar voor de justitiabele. 
Ook voor de op te leggen strafbeschikkingen voor misdrijven zijn de factoren die bij het vaststellen 
van de omvang van de sanctie in het algemeen moeten worden meegewogen benoemd. 
 
Voor het overige wordt kortheidshalve volstaan met een verwijzing naar de toelichting in paragraaf 
4.3.  
 
Artikel 1.3.2.4 
Dit artikel bevat het opportuniteitsbeginsel, nu vastgelegd in artikel 167, tweede lid. In het artikel 
is het woord mede ingevoegd, ter vastlegging van het nu ook al artikel 167, eerste lid, opgenomen 
uitgangspunt dat de vervolgingsbeslissing op basis van de resultaten van het opsporingsonderzoek 
wordt genomen. Aan de beslissing dat een vervolging vanwege beleidsoverwegingen niet 
opportuun is, gaat als regel vooraf dat wordt vastgesteld dat het feit bewijsbaar en strafbaar is.49 
Voor het overige verwijs ik voor de betekenis van het opportuniteitsbeginsel en de ontwikkeling 
daarin naar de algemenere uiteenzetting hierover in paragraaf 6.2. 
 
Artikel 1.3.2.5 
In deze bepaling is het vervolg neergelegd van de vorige bepaling. De formulering van het 
opportuniteitsbeginsel (artikel 1.3.2.4) maakt duidelijk dat het opportuniteitsbeginsel ook 
gehanteerd moet worden door opsporingsambtenaren die een strafbeschikking uitvaardigen. Het 
afzien van verdere vervolging hoeft niet meer in zijn algemeenheid te worden geregeld. Dat afzien 
vereist (gezien het vervolgingsbegrip waarvoor is gekozen) ofwel de intrekking van de 
strafbeschikking, waarna een nieuwe vervolging in beginsel is uitgesloten (artikel 255a, tweede 
lid), ofwel de intrekking van de dagvaarding. In dat laatste geval is een nieuwe vervolging wel 
mogelijk, maar het gaat daarbij om het (opnieuw) instellen van de vervolging (waarop artikel 
1.3.2.4 betrekking heeft). Daarom is het opportuniteitsbeginsel voor wat betreft het niet 
voortzetten van een ingestelde vervolging alleen gekoppeld aan de intrekking van strafbeschikking 
of dagvaarding. 
  
Artikel 1.3.2.6 
Artikel 9 van het huidige wetboek wordt wel beschouwd als een regeling van de relatieve 
competentie van de officier van justitie. Deze gaat vooraf aan de relatieve competentieregeling 
voor het aanbrengen van zaken bij de rechtbank. Uitgangspunt van de wetgever van 1926 was dat 
de relatieve competentie van de rechtbank ook bepalend is voor de relatieve competentie van de 
rechter-commissaris en de raadkamer. De officier van justitie diende zijn vorderingen tot bewaring 
of gevangenhouding in bij de rechtbank bij welke hij geaccrediteerd was en waarvan de raadkamer 
en de rechter-commissaris deel uitmaken. Een zaak die eenmaal bij die rechtbank was begonnen, 
werd daar dientengevolge ook vervolgd, en bleef daar, behoudens de in de wet genoemde 
uitzonderingen die leiden tot voortzetting of samenvoeging van een zaak bij een andere rechtbank.  
Door het uitbrengen van een kennisgeving van niet verdere vervolging kon de officier van justitie 
een ingestelde vervolging weliswaar beëindigen en bij een andere rechtbank beginnen, maar 

                                                
49 Zie ook A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen (red.), Het Wetboek van Strafvordering, aant. 4.5 bij artikel 167. 
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daarvoor moesten wel nieuwe bezwaren tegen de verdachte aanwezig zijn. Dit systeem is door de 
instelling van landelijke parketten (het functioneel parket en het landelijk parket) doorbroken. Die 
parketten kunnen hun zaken immers bij alle rechtbanken die relatief competent zijn, aanhangig 
maken. 
 
Door de voorgestelde invoering van de landelijke bevoegdheid van de officier van justitie wordt de 
koppeling met de ‘eigen’ rechtbank over de hele linie losgelaten. Dat betekent dat voor 
voortzetting van de vervolging bij een andere rechtbank niet langer is vereist dat een ander parket 
met die vervolging wordt belast. Gecombineerd met de gewijzigde invulling van het 
vervolgingsbegrip die ertoe leidt dat vervolging niet meer tijdens het opsporingsonderzoek begint 
maar de afsluiting daarvan vormt, betekent dat niet meer voorspelbaar is waar de officier van 
justitie zijn zaken zal aanbrengen. Deze situatie doet zich nu zichtbaar voor bij de CVOM, waar 
verzetzaken tegen strafbeschikkingen niet noodzakelijkerwijs volgens de meest voor de hand 
liggende competentieregels worden aangebracht. 
 
De voorgestelde regeling, waarin de officier van justitie landelijk bevoegd is, verschilt wezenlijk 
van de bestaande wetgeving, die erin voorziet dat officieren van justitie van rechtswege 
plaatsvervanger zijn bij de andere parketten. Die laatste constructie maakt formeel geen inbreuk 
op de koppeling tussen rechtbank en parket. Om dat te verduidelijken, het volgende. 
De officier van justitie die volgens het geldend recht als plaatsvervanger van rechtswege optreedt, 
is op dat moment werkzaam bij een ander parket dan waarbij hij is aangesteld. Dat betekent dat 
hij werkt onder de verantwoordelijkheid van de hoofdofficier van dat andere parket en wordt 
ondersteund door de medewerkers van dat andere parket. Hij is ook gebonden aan de 
werkafspraken die binnen dat parket zijn gemaakt en aan de (appointerings)afspraken die door 
dat parket met de rechtbank zijn gemaakt. Als hij tot dagvaarding overgaat, doet hij dat als 
officier van justitie bij dat andere parket. In de verhouding van het parket tot de rechtbank 
verandert dus niets als een officier van justitie als plaatsvervanger optreedt. Voor de rechtbank 
geldt nog steeds dat zij (alleen) zaken doet met haar ‘eigen’ parket. En ook in de verhouding tot 
verdachten en slachtoffers verandert er niets. Hetzelfde parket blijft aansprekingspunt.  
Indien de officier van justitie een landelijke vervolgingsbevoegdheid heeft, blijft deze onder 
verantwoordelijkheid van zijn eigen hoofdofficier werken en gebruikmaken van de diensten van de 
eigen parketmedewerkers. Hij blijft dan ook optreden als officier van justitie van het parket 
waarbij hij is aangesteld. Hij kan dus als officier van justitie bij parket A de bewaring vorderen bij 
de rechter-commissaris van de rechtbank B. Als hij dagvaardt, is hij aan de 
appointeringsafspraken die rechtbank B met parket B heeft gemaakt, niet gebonden. De 
consequentie voor de rechtbanken is dus dat zij met een veelheid van parketten te maken kunnen 
krijgen. En de verdachte die gedagvaard wordt voor rechtbank B, moet erop bedacht zijn dat hij 
bij parket A moet zijn voor klachten en verzoeken.  
Het verschil tussen beide constructies kan als volgt kernachtig worden weergegeven: in de 
constructie van het plaatsvervangerschap worden personen verplaatst, de constructie van de 
landelijke bevoegdheid maakt dat met zaken kan worden geschoven.  
 
De wens van het openbaar ministerie om ook zaken te verdelen buiten de wettelijke bestaande 
kaders, ligt ten grondslag aan het voorstel tot het opnemen van de landelijke bevoegdheid in het 
wetboek. Artikel 9 heeft gefunctioneerd als oriëntatie voor de interne taakverdeling binnen het 
openbaar ministerie. Vanuit historisch en wetssystematisch perspectief is het begrijpelijk dat 
artikel 9 deze verdelende rol vervulde. Heden ten dage moet echter worden vastgesteld dat het 
openbaar ministerie steeds meer als één organisatie opereert. De diverse inspanningen op het 
gebied van de criminaliteitsbestrijding vergen een verregaande mate van flexibiliteit en 
specialisatie, wil het optreden van het openbaar ministerie effectief blijven. Deze constatering 
vindt onderstreping in het voorgestelde eerste lid van artikel 1.3.4.1, waarin de zogenoemde 
landelijke bevoegdheid van de officier van justitie is vastgelegd. 
 
Het is tegen deze achtergrond wenselijk dat in het nieuwe wetboek niettemin aan de bestaande 
principes wordt vastgehouden. Tot uitgangspunt moet worden genomen dat (1) een strafzaak 
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zoveel mogelijk door een en hetzelfde parket dient te worden behandeld (zodat het overdragen 
van de zaak aan een ander parket uitzondering is) en dat (2) een strafzaak die eenmaal bij een 
bepaalde rechtbank in behandeling is genomen, door die rechtbank dient te worden afgehandeld 
(zodat het voortzetten van de behandeling door een andere rechtbank alleen in 
uitzonderingsgevallen mogelijk is). 
De vraag is vervolgens hoe aan deze principes uitwerking moet worden gegeven gelet op het feit 
dat het vervolgingsbegrip niet langer als bouwsteen van de wettelijke regeling kan fungeren en dat 
de officier van justitie landelijk bevoegd wordt. Het eerste principe (één behandelend parket) zou 
daarbij verankerd moeten worden in dwingende ‘instructienormen’ die verbieden dat de zaak vanaf 
een bepaald moment ter verdere afhandeling wordt overgedragen aan een ander parket, bij de 
wet omschreven uitzonderingen daargelaten. Handelen in strijd met die regeling zou daarbij 
moeten (of althans kunnen) leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de desbetreffende officier van 
justitie in de vervolging. Die sanctie staat daarbij niet in de weg aan voortzetting van de 
vervolging door een officier van justitie van het oorspronkelijke parket. 
Het tweede principe (één rechtbank) zou eveneens in de sleutel van de ontvankelijkheid van de 
officier van justitie kunnen worden gezet en dus niet, zoals nu het geval is, over de band van de 
rechterlijke competentie moeten worden verwerkelijkt. Een aanknopingspunt voor die oplossing 
biedt het geldende recht in gevallen waarin de officier van justitie misbruik maakt van de ruime 
regeling van de relatieve competentie: dat misbruik kan leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de 
officier van justitie. Het is ook eigenlijk vreemd dat de rechtbank de bevoegdheid die zij volgens 
de wet heeft, kan verliezen ten gevolge van keuzes die het openbaar ministerie maakt. Een 
bijkomend voordeel lijkt mij voorts te zijn dat de sanctionering wat soepeler kan zijn. Het is 
gemakkelijker om van de niet-ontvankelijkverklaring van de officier van justitie af te zien als 
daarmee geen belang is gediend dat om als onbevoegde rechtbank de behandeling voort te zetten. 
In artikel 139b Wet RO zijn regelingen met betrekking tot het landelijk parket en het functioneel 
parket neergelegd. Regeling bij reglement is mogelijk ook een oplossing voor de CVOM en de 
arrondissementsparketten. Daarbij is denkbaar dat de Raad voor de rechtspraak een sterkere 
positie krijgt dan hem in artikel 139b, tweede lid, Wet RO is toebedeeld. 
De instructienormen zijn opgenomen in de artikelen 1.3.4.1 tot en met 1.3.4.5. 
 
Titel 3.3 Opsporing 
 
Artikelen 1.3.3.1 en 1.3.3.2 
Deze artikelen bundelen en moderniseren de artikelen uit het wetboek over de 
opsporingsambtenaren en de buitengewoon opsporingsambtenaren. Het betreft de huidige 
artikelen 141, 142, 146, 146a en 148. In deze bepalingen zijn geen wijzigingen beoogd. Met de 
opsporing zijn belast de opsporingsambtenaren met een algemene opsporingsbevoegdheid en de 
buitengewoon opsporingsambtenaren. De ambtenaren met opsporing belast staan onder het gezag 
van de officier van justitie, die tevens opsporingsambtenaar is. In die zin staat hij hiërarchisch 
boven de andere ambtenaren met opsporing belast en kan hij bevelen geven aan de andere 
ambtenaren met opsporing belast. 
Artikel 1.3.3.1 geeft de opsomming van opsporingsambtenaren. In dit artikel is artikel 141 
overgenomen. In deze opsomming wordt de officier van justitie als eerste genoemd als de 
opsporingsambtenaar met de meeste opsporingsbevoegdheden. De algemeen 
opsporingsambtenaar die tevens de hoedanigheid van hulpofficier van justitie bezit, krijgt meer 
bevoegdheden toegekend volgens hoofdstuk 5 van dit Boek en volgens Boek 2. De algemeen 
opsporingsambtenaren van de politie, de Koninklijke Marechaussee hebben in het wetboek gelijke 
bevoegdheden. 
Artikel 1.3.3.2 bevat de opsomming van de buitengewoon opsporingsambtenaren, de reikwijdte 
van hun opsporingsbevoegdheid en de wijze waarop zij worden benoemd. 
 
Artikel 1.3.3.3 
In dit artikel wordt de mogelijkheid van landelijke bevoegdheidsuitoefening door de 
opsporingsambtenaar voor de strafvordering bevestigd. Nadere normering van deze uitoefening 
heeft plaatsgevonden in de Politiewet 2012. 
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Artikel 1.3.3.4 
In dit artikel wordt de positie van de hulpofficier van justitie op een enkel onderdeel 
gemoderniseerd. Ongewijzigd blijft zijn positie als opsporingsambtenaar met een algemene 
opsporingsbevoegdheid, die bevoegd is tot de uitoefening van ingrijpender 
opsporingsbevoegdheden dan de “lagere” opsporingsambtenaren. In hoofdstuk 5 van dit Boek (de 
verdachte) en in Boek 2 is deze positie, vooral in de eerste fase na de aanhouding van de 
verdachte, verder versterkt. Als zodanig neemt hij ook een plaats in tussen de officier van justitie 
en de andere opsporingsambtenaren, maar hier is geen sprake van een hiërarchische relatie.  
 
Van oudsher was de hulpofficier van justitie wel de hiërarchisch meerdere binnen de 
opsporingsdiensten, die vanuit die functie ook een intermediaire functie vervulde naar de officier 
van justitie. De inzending van processen-verbaal en het informeren of ontwikkelingen in de 
criminaliteit vond plaats door tussenkomst van de hulpofficier van justitie (artikel 156). De 
hulpofficier van justitie werd verondersteld een toets uit te oefenen op de in te zenden processen-
verbaal en zicht te houden op de criminele ontwikkelingen waarover hij de officier van justitie 
informeerde. Deze taak heeft de hulpofficier van justitie niet langer in de huidige praktijk. De 
hulpofficier van justitie is in de regel niet de degene die leiding geeft aan de 
opsporingsambtenaren binnen de opsporingsdiensten, of door tussenkomst van wie de inzending 
van de processen-verbaal met de daarbij behorende kwaliteitstoets, plaatsvindt. Daar waar deze 
intermediaire functie in het huidige wetboek terugkeert, is gekozen voor de opsporingsambtenaar 
die operationeel leiding geeft aan de opsporingsambtenaren. 
 
Artikel 1.3.3.5 
Hierin is de bestaande regeling van artikel 148, eerste en tweede lid, bevestigd. 
 
Artikel 1.3.3.6 
Het betreft hier een uitwerking van de bestaande regeling van 152, tweede lid. 
 
Artikel 1.3.3.7 
In dit artikel is vastgelegd dat opsporingsambtenaren aan de hulpofficier van justitie en de officier 
van justitie de inlichtingen verstrekken die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun 
bevoegdheden. Het gaat om gevraagde en ongevraagde verstrekking van inlichtingen en kan 
betrekking hebben op andere inlichtingen dan die rechtstreeks verband houden met de 
behandeling van concrete zaken, zoals bijvoorbeeld beleidsontwikkeling.  
 
Artikel 1.3.3.8 
Dit artikel geeft aan op welke wijze de advocaat-generaal die niet direct het gezag over de 
opsporingsambtenaar uitoefent, het door hem gewenste onderzoek ten behoeve van het 
onderzoek in hoger beroep kan laten uitvoeren. 
 
Titel 3.4 Landelijke bevoegdheidsuitoefening 
 
Algemeen 
In paragraaf 4.4 van deze toelichting is uiteengezet dat de invoering van landelijke parketten (het 
Functioneel Parket en het Landelijk Parket) en de gewijzigde inhoud van het vervolgingsbegrip, 
zoals toegelicht in paragraaf 4.3, een herziening van de regeling van de relatieve competentie 
noodzakelijk maakt. De nu voorgestelde wettelijke regeling van de relatieve competentie in titel 
2.2 heeft alleen betrekking op de berechting. Voor de rechterlijke competentie in het 
vooronderzoek (raadkamer en rechter-commissaris) worden aanvullende voorzieningen 
voorgesteld in titel 2.3 en 2.4. Teneinde het aan het huidige wetboek ten grondslag liggend  
uitgangspunt te behouden dat een eenmaal aangevangen vervolging – uitzonderingen daargelaten 
– bij dezelfde rechtbank moet worden voortgezet zijn voorts nieuwe regels nodig. Dat 
uitgangspunt houdt ten eerste in dat een strafzaak zoveel mogelijk door een en hetzelfde parket 
dient te worden behandeld, zodat het overdragen van de zaak aan een ander parket uitzondering 
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is, en ten tweede, dat een strafzaak die eenmaal bij een bepaalde rechtbank in behandeling is 
genomen, door die rechtbank dient te worden afgehandeld, zodat het voortzetten van de 
behandeling door een andere rechtbank alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk is. 
 
Ter uitwerking van deze uitgangspunten voorziet deze titel in dwingende instructienormen 
waaraan het openbaar ministerie is gebonden. Het eerste uitgangspunt (één behandelend parket) 
wordt geborgd door voorschriften die verbieden dat de zaak (vanaf een bepaald moment) ter 
verdere afhandeling wordt overgedragen aan een ander parket, bij de wet omschreven 
uitzonderingen daargelaten (artikel 1.3.4.3), en het voorschrift dat officier van justitie geen 
vorderingen doet of dagvaardingen uitbrengt bij een rechtbank in een ander arrondissement, tenzij 
dit redelijkerwijs noodzakelijk is (artikel 1.3.4.4). Niet inachtneming van deze normen kan ertoe 
leiden dat de OvJ niet-ontvankelijk wordt verklaard in hetzij de vervolging, hetzij de gedane 
vordering. Dat is in beginsel een herstelbare niet-ontvankelijkheid. Er kan of moet vervolgd of 
gevorderd worden bij een andere rechtbank door een officier van justitie van het oorspronkelijke 
parket. 
Het tweede uitgangspunt, dat een strafzaak die eenmaal bij een bepaalde rechtbank in 
behandeling is genomen, door die rechtbank dient te worden afgehandeld (zodat het voortzetten 
van de behandeling door een andere rechtbank alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk is), is 
uitgewerkt in artikel 1.3.4.5. 
 
Artikel 1.3.4.1 
Dit artikel is de opvolger van het huidige artikel 9. Het vierde lid van dat artikel is opgenomen in 
artikel 1.3.2.2. Naast de aanduiding van de officier van justitie bij het landelijk parket en het 
functioneel parket is opgenomen de aanduiding van de officier van justitie bij het parket centrale 
verwerking openbaar ministerie. In dit artikel wordt, door het gebruik van de woorden “bij de 
uitoefening van de hem toegekende bevoegdheden”, het algemene uitgangspunt geformuleerd dat 
zowel voor de opsporing als de vervolging geldt. De vraag of een bepaalde ambtsverrichting van 
de officier van justitie onder de vervolging of onder de opsporing valt, behoeft dan geen 
beantwoording. Dat geldt ook voor de hierna volgende artikelen.  
 
Artikel 1.3.4.2 
Dit artikel is de opvolger van het huidige artikel 10 en betreft het optreden buiten het eigen 
arrondissement. De woorden “dan met inachtneming van bij of krachtens de wet gestelde regels” 
(tweede lid) zijn voor de andere gewoon opsporingsambtenaren opgenomen, omdat artikel 6, 
tweede lid, Politiewet 2012 naast het criterium van de redelijkerwijze noodzakelijkheid ook nog 
andere criteria noemt. Voor de buitengewoon opsporingsambtenaren wordt het criterium in een 
afzonderlijk lid in de wet vastgelegd en dus niet in een uitvoeringsregeling (derde lid). Opneming 
in een apart artikellid is daarnaast nodig vanwege de afwijkende terminologie, omdat van “een 
gebied van tewerkstelling” geen sprake is. 
 
Artikel 1.3.4.3 
Het eerste lid van dit artikel staat de officier van justitie toe om de vervolging van het strafbare 
feit waarop een onder zijn gezag verricht opsporingsonderzoek betrekking heeft, over te dragen 
aan een officier van justitie bij een ander parket, maar alleen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk 
is. Heeft de officier van justitie eenmaal de bewaring gevorderd van de verdachte, de rechter-
commissaris verzocht onderzoek te doen op grond van boek 2, hoofdstuk 10, of de verdachte 
gedagvaard of opgeroepen voor een terechtzitting, dan kan hij de zaak alleen nog overdragen aan 
een officier van justitie bij een ander parket bij onbevoegdheid van de rechtbank of bij vereniging 
van de strafzaak met een strafzaak die al wordt behandeld door een officier van justitie bij een 
ander parket (tweede lid). Onder de woorden “verdere afhandeling van de strafzaak” valt zowel de 
vordering gevangenhouding (waarbij nog geen sprake is van vervolging) als de dagvaarding 
(waarmee wel vervolging is ingesteld). 
 
Artikel 1.3.4.4 
In dit artikel is de basisregel neergelegd dat de officier van justitie bij een arrondissementsparket 
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in beginsel een vordering indient en dagvaardt bij de rechtbank van het arrondissementsparket 
waaraan hij verbonden is (eerste lid). Het is nodig deze regel op te nemen omdat de officier van 
justitie op grond van artikel 1.3.2.6 landelijke bevoegdheid heeft. Zie paragraaf 4.4 van het 
algemeen deel van deze toelichting en de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1.3.2.6. Het doen 
van vorderingen en het uitbrengen van dagvaardingen bij de rechtbank van een ander 
arrondissement is toegestaan mits dit redelijkerwijs noodzakelijk is. 
Voor de officier van justitie bij het landelijk parket en de officier van justitie bij het functioneel 
parket wordt bepaald dat zij handelen in overeenstemming met het reglement dat voor hun 
handelen is opgesteld op grond van artikel 139b RO (tweede lid). 
 
Artikel 1.3.4.5 
Dit artikel borgt dat de zaak zoveel mogelijk bij één rechtbank blijft. Dit wordt niet, zoals thans het 
geval is, verwerkelijkt via de regeling van de relatieve competentie van de rechter (opgenomen in 
titel 2.2), zoals hiervoor is toegelicht onder Algemeen. Zie ook paragraaf 4.4 van het algemeen 
deel van deze toelichting en de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1.3.2.6. 
Artikel . 1.3.4.5 bevat - voor zover het om de ‘afhandeling van zaken’ gaat die bestaat uit het 
betrekken van een rechter in de zaak - een concretisering van de algemene instructienorm van 
artikel 1.3.4.1. Dat artikel geeft de regel en het hier toegelichte artikel normeert de uitzondering. 
Na een vordering tot bewaring, een vordering tot onderzoek door de rechter-commissaris als 
bedoeld in boek 2, hoofdstuk 10, en na dagvaarding op oproeping voor de terechtzitting, wendt de 
officier van justitie zich bij de verdere afhandeling van de strafzaak tot de rechtbank van hetzelfde 
arrondissement. Onder de woorden “verdere afhandeling van de strafzaak” valt zowel de vordering 
gevangenhouding (waarbij nog geen sprake is van vervolging) als de dagvaarding (het instellen 
van vervolging). Uitzonderingen op deze dwingende regel worden daarbij gemaakt voor het geval 
waarin de rechtbank zich onbevoegd verklaart van het feit kennis te nemen, en het geval waarin 
het onderzoek op de terechtzitting nog niet is aangevangen en de strafzaak wordt verenigd met 
een strafzaak die bij een andere rechtbank in onderzoek is. Onder dit laatste valt zowel een andere 
zaak tegen dezelfde verdachte als een zaak tegen (een) medeverdachte(n). Evenals naar huidige 
recht is vereniging met een strafzaak tegen dezelfde verdachte niet meer mogelijk na aanvang van 
het onderzoek ter zitting. Vereniging met een strafzaak tegen een medeverdachte die eerder is 
aangevangen, wordt daarentegen dwingend voorgeschreven in het huidige artikel 6, tweede lid, 
dus zonder enige keuzevrijheid voor de officier van justitie. In het hier toegelichte artikel wijzigt 
dit in zoverre, dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen vereniging met een zaak tegen de 
verdachte zelf en vereniging met een zaak tegen een medeverdachte. Daarmee krijgt de officier 
van justitie enige keuzevrijheid of hij al dan niet de strafzaak wil verenigen met een strafzaak 
tegen een medeverdachte die eerder is aangevangen. Ook hier wordt wat betreft medeverdachten 
geen onderscheid gemaakt tussen daders en medeplichtigen (evenals in de voorgestelde regeling 
betreffende de relatieve competentie van de rechtbanken, zie de toelichting bij titel 2.2). En na de 
aanvang van het onderzoek ter zitting is vereniging met een andere strafzaak niet meer mogelijk. 
 
Hoofdstuk 4 De verdachte en zijn raadsman 
 
Zoals aangegeven in het algemeen deel zijn in de bepalingen over de verdachte en zijn raadsman 
enkele redactionele wijzigingen aangebracht die verband houden met de nieuwe terminologie van 
het wetboek. De overige artikelen worden, vanwege de recente totstandkoming, hier niet 
afzonderlijk toegelicht. 
 
Titel 4.1 De verdachte 
 
Artikel 1.4.1.2 
In het tweede lid is de bepaling van het huidige artikel 29, tweede lid, overgenomen volgens welke 
de verdachte niet tot antwoorden is verplicht. De bepaling uit de tweede volzin van het huidige 
artikel 29, tweede lid, dat de verdachte moet worden meegedeeld dat hij niet tot antwoorden is 
verplicht (cautie), is overgenomen bij de verhoorbepalingen elders in het nieuwe wetboek. In het 
nieuwe wetboek wordt de verplichting tot het geven van de cautie namelijk opgenomen bij elke 
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fase van het strafproces waarin de verdachte kan worden verhoord. Bij verhoren door 
opsporingsambtenaren is deze verplichting opgenomen in artikel 2.3.2.3. 
 
Artikel 1.4.1.8 
In het tweede lid is de in het wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke 
beslissingen (Kamerstukken 34 086) voorgestelde bepaling van artikel 27a, derde lid, ongewijzigd 
overgenomen. 
 
Artikel 1.4.1.9 
Dit artikel regelt de bevoegdheidsuitoefening van de verdachte door zijn raadsman. De raadsman 
heeft geen zelfstandige bevoegdheden, maar deze zijn afgeleid van de bevoegdheden die aan de 
verdachte zijn toegekend. In een aantal gevallen bepaalt de wet uitdrukkelijk dat de raadsman 
voor de verdachte bij zijn afwezigheid mag optreden: bijvoorbeeld in het geval dat hij in het 
belang van het onderzoek niet bij het verhoor van een bedreigde getuige aanwezig mag zijn 
(artikel 226d, eerste lid). Als de verdachte wegens ordeverstoring uit de zittingzaal wordt 
verwijderd, mag de raadsman blijven (artikel 273, derde lid). De raadsman mag binnen de in de 
wet bepaalde grenzen de verdediging voeren van de verdachte, wiens aanwezigheid op de 
terechtzitting niet vereist is.  
 
In dit artikel is bevestigd dat de raadsman de verdediging van de verdachte voert op de wijze 
waarmee de verdachte kan instemmen. Hierbij behoeft niet vast te staan dat de verdachte vooraf 
toestemming moet geven voor elke bevoegdheidsuitoefening, maar wel dat de lijn van zijn 
verdediging met hem wordt besproken. De raadsman heeft daarbij zijn eigen 
beroepsverantwoordelijkheid voor de grenzen die hij daarbij hanteert. Door het opnemen van dit 
artikel kunnen de bestaande artikelen 241b (onderzoek door de rechter-commissaris) en 331, 
eerste lid, (optreden op de terechtzitting) vervallen. 
 
Titel 4.2 De raadsman 
 
Artikel 1.4.2.2.2 
 
Eerste lid 
In het eerste lid kan de zinsnede “tijdens het opsporingsonderzoek” uit het huidige artikel 46, 
eerste lid, worden gemist omdat uit het vierde lid voldoende duidelijk voortvloeit dat de 
beperkingen op het vrije verkeer tussen de verdachte en zijn raadsman een einde nemen bij 
dagvaarding. Bovendien miskent deze zinsnede dat het opsporingsonderzoek ook na aanvang van 
het onderzoek op de terechtzitting kan doorlopen. Beperkingen op het vrije verkeer zijn in dat 
geval niet toegestaan. 
 
Tweede lid 
De maximale termijn gedurende welke de beperkingen gelden, is in het tweede lid gesteld op een 
week waar die termijn nu zes dagen is. De reden hiervan is om het grote aantal verschillende 
tijdseenheden dat in het huidige wetboek worden gehanteerd enigszins in te dammen. 
 
Hoofdstuk 5 Het slachtoffer 
 
Zoals meegedeeld in paragraaf 7.5 volgt hierna geen inhoudelijke toelichting op de artikelen. 
 
Hoofdstuk 6 De getuige 
 
Hoofdstuk 6 ziet op de getuige. Zie hierover ook de paragrafen 6.2 en 7.6. Het hoofdstuk is 
onderverdeeld in verschillende titels. Titel 6.1 bevat de algemene bepalingen betreffende het 
verhoor van de getuige, titel 6.2 ziet op het verschoningsrechten, titel 6.3 op de 
verschoningsplichten, titel 6.4 bevat bepalingen over de minderjarige getuige en titel 6.5 betreft 
de bepaling over de leden van het koninklijk huis. 
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Titel 6.1 Algemene bepalingen betreffende het verhoor van de getuige 
 
Titel 6.1 bevat enkele algemene bepalingen over het verhoor van de getuige. De bepalingen zijn 
van toepassing op alle procesfasen. Het gaat om bepalingen die zowel gelden voor de verhorende 
opsporingsambtenaar, als de verhorende rechter-commissaris en de zittingsrechter (in de wettekst 
tezamen aangeduid als ‘verhorende ambtenaar’). De bestaande bepalingen over het verhoor (de 
identiteitsvaststelling van de getuige, het oproepen van een tolk, de verklaring van de getuige en 
het pressieverbod) worden verplaatst naar deze titel. Nieuw is de bepaling over het informeren 
van de getuige over zijn rechten en plichten. Het bereik van de verschillende bepalingen, die in het 
huidige wetboek over het algemeen slechts zien op het verhoor door de rechter(-commissaris), 
wordt in het nieuwe wetboek uitgebreid naar het verhoor door de opsporingsambtenaar. Zie voor 
een toelichting paragraaf 7.6. De wijze waarop het verhoor door de opsporingsambtenaar in de 
praktijk moet worden uitgevoerd en de weergave daarvan in het proces-verbaal is geregeld in 
hoofdstuk 3 van Boek 2. Specifieke bepalingen over het verhoor door de rechter-commissaris zijn 
opgenomen in Boek 2, hoofdstuk 4, bepalingen die alleen zien op het verhoor door de 
zittingsrechter zijn opgenomen in Boek 4. 
 
Artikel 1.6.1.1 
Voorgesteld wordt om in het hoofdstuk over de getuige vast te leggen welke gegevens van hem 
gevraagd zullen worden ten behoeve van zijn identiteitsvaststelling. Bij de verschillende fasen 
waarin dit aan de orde is, zal vervolgens worden bepaald dat deze identiteit zal worden 
vastgesteld. Deze systematiek wordt ook in het huidige wetboek gevolgd. Ten opzichte van het 
huidige wetboek wordt voorzien in een vereenvoudiging. In het huidige wetboek wordt in de 
bepalingen over de identiteitsvaststelling verwezen naar de bepalingen over de 
identiteitsvaststelling van de verdachte (artikel 27a). Omdat bij getuigen evenwel niet alle 
identificerende gegevens die van de verdachte worden verlangd (zoals diens vingerafdrukken voor 
de strafrechtsketendatabank) worden gevraagd, betekent dit in de bestaande situatie dat er 
ingewikkelde verwijzingen nodig zijn. Ik noem als voorbeeld het huidige artikel 190, eerste lid, 
waarin is bepaald: ‘De rechter-commissaris stelt de identiteit van de verdachten, getuigen en 
deskundigen vast op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste volzin. De rechter-
commissaris is tevens bevoegd de identiteit van de verdachten vast te stellen op de wijze, bedoeld 
in artikel 27a, tweede lid, en van de getuigen op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid, 
tweede volzin, indien over hun identiteit twijfel bestaat.’ Deze verwijzing kan nu ten aanzien van 
de getuige vereenvoudigd worden tot: ‘De rechter-commissaris stelt de identiteit van de getuige 
vast op de wijze, bedoeld in artikel [1.6.1.1]’. Dit draagt bij aan een beter leesbaar en hanteerbaar 
wetboek.  
In aanvulling op de huidige bepalingen zal in het nieuwe wetboek ook de bevoegdheid van de 
opsporingsambtenaar om de identiteit van de getuige vast te stellen worden geëxpliciteerd. Zie 
daarvoor hoofdstuk 3 van Boek 2. 
 
Artikel 1.6.1.2 
Omdat bijstand van een tolk in alle fasen van de strafprocedure relevant is en van groot belang is 
voor zowel de behartiging van de belangen van de getuige als de waarheidsvinding, wordt 
voorgesteld de bepaling over de oproeping van de tolk ten behoeve van het verhoor van de 
getuige op te nemen in dit hoofdstuk. Het gaat daarbij om een verplaatsing van bestaande 
artikelen en een codificatie van de bestaande praktijk. 
 
Het huidige artikel 191, eerste lid, bepaalt dat de rechter-commissaris een tolk kan oproepen 
indien de getuige de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst. Het gaat om een 
discretionaire bevoegdheid voor de rechter-commissaris. De rechter-commissaris kan het verhoor 
in uitzonderingssituaties ook in een vreemde taal, die ook door de officier van justitie en de 
verdediging wordt verstaan, afnemen. Uitgangspunt is dat een effectieve communicatie mogelijk 
moet zijn tussen alle deelnemers. In gevallen waarin dit niet mogelijk is, zal de rechter-
commissaris (alsnog) een tolk doen oproepen. Bijstand van een tolk is in dergelijke gevallen van 
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groot belang. Allereerst is dit voor de getuige zelf van belang. Voor een effectieve uitoefening van 
zijn rechten en plichten is het immers noodzakelijk dat de getuige aan hem gedane mededelingen 
daarover begrijpt en begrijpt wat er van hem wordt verlangd. Daarnaast moet de getuige 
begrijpen wat hem gevraagd wordt. Dit is ook van belang voor het gebruik van de verklaring voor 
het bewijs en – meer algemeen – de waarheidsvinding. Daarvoor is het verder wenselijk dat zo 
nauwkeurig mogelijk in het proces-verbaal wordt weergegeven wat de getuige daadwerkelijk heeft 
verklaard. Daartoe zal de getuige de hem gestelde vragen of gedane mededelingen moeten 
begrijpen en in staat moeten zijn een eigen lezing te geven van de gebeurtenissen waarover zijn 
verklaring wordt verlangd en voldoende in staat moeten zijn daarin nuances aan te brengen. 
Wanneer de getuige daar, doordat hij de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, niet toe 
in staat is, zal oproeping van een tolk aangewezen zijn.  
 
Niet alleen ten behoeve van getuigenverhoren bij de rechter-commissaris, maar ook ten tijde van 
het onderzoek ter terechtzitting kan een tolk worden opgeroepen. Dit volgt uit de artikelen 260, 
373 en 391 van het huidige wetboek. Op grond van de Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers 
bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten (Stcrt. 2013, 35062) wordt eveneens tijdens 
het verhoor door een opsporingsambtenaar een tolk opgeroepen indien de getuige de Nederlandse 
taal niet of onvoldoende beheerst. 
 
Het oordeel of sprake is van een voldoende beheersing van de Nederlandse taal – en dus of 
oproeping van een tolk noodzakelijk is – is mede afhankelijk van de fase waarin de getuige wordt 
verhoord, de inhoud van het verhoor en het belang van het verhoor. Zo zal in de fase waarin nog 
slechts wordt verkend welke getuigen iets kunnen verklaren over de toedracht van het feit – en de 
vragen mogelijk niet verder strekken dan of de getuige iets gezien heeft –, eerder worden afgezien 
van het oproepen van een tolk dan bij verhoren (in een latere fase) waarin gedetailleerd wordt 
doorgevraagd of wanneer duidelijk is dat (het proces-verbaal van) de betreffende 
getuigenverklaring zal worden gebruikt als bewijsmiddel. In deze laatste gevallen is immers een 
verdergaande beheersing van de Nederlandse taal vereist dan in het eerste geval. 
 
De getuige die tevens slachtoffer is, heeft in zijn hoedanigheid van slachtoffer recht op bijstand 
door een tolk, ook tijdens het verhoor. Zie artikel 1.5.2.5, vijfde lid. Bij de invulling van de 
bevoegdheid tot het oproepen van een tolk zal hiermee rekening moeten worden gehouden.  
 
Artikel 1.6.1.3 
Om zijn rechten effectief te kunnen uitoefenen, moet de getuige van die rechten op de hoogte zijn. 
Ook moet de getuige worden geïnformeerd over zijn plichten en de consequenties van het niet 
nakomen daarvan. Derhalve wordt voorgesteld om in de wet te bepalen dat de getuige over zijn 
rechten en plichten moet worden geïnformeerd. Omdat niet alle rechten en plichten in alle fasen 
van de strafprocedure aan de orde zijn en niet voor alle getuigen dezelfde zijn, wordt bepaald dat 
de getuige slechts hoeft te worden geïnformeerd over deze rechten en plichten in die gevallen 
waarin en het moment waarop zij aan de orde zijn. 
 
Dit betekent dat wanneer de getuige wordt opgeroepen om te verschijnen voor de rechter-
commissaris of ter terechtzitting, hij wordt geïnformeerd over zijn plicht om te verschijnen, zijn 
plicht om te verklaren en de eventuele gevolgen als hij deze plichten niet nakomt. Wanneer een 
dergelijke plicht voor de getuige niet bestaat, hoeft de getuige daarover niet te worden 
geïnformeerd. 
 
Ook moeten getuigen die recht hebben op rechtsbijstand, daarop worden gewezen. Het gaat om 
een beperkte kring van getuigen. De getuige die tevens slachtoffer is, zal moeten worden gewezen 
op zijn recht op rechtsbijstand zoals dat volgt uit artikel 1.5.2.5. Ook de bedreigde getuige en de 
getuige aan wie toezeggingen zijn gedaan, moeten worden gewezen op hun recht op 
rechtsbijstand, zoals dat volgt uit artikel 2.10.3.3.1, derde lid, respectievelijk artikel 2.10.3.4.2, 
eerste lid. 
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Voorgesteld wordt om ook in de wet vast te leggen dat familieleden aan wie een verschoningsrecht 
op grond van artikel 1.6.2.1.1 (het huidige artikel 217) toekomt daarover moeten worden 
geïnformeerd. Ook professioneel verschoningsgerechtigden moeten worden geïnformeerd over hun 
verschoningsrecht. In de praktijk doen rechters(-commissarissen) dit vaak al, maar dat 
uitgangspunt is nu niet wettelijk vastgelegd. Wel is in de wet vastgelegd dat de rechter de getuige 
vraagt naar zijn beroep en of hij bloed- of aanverwant is van de verdachte en zo ja, in welke graad 
(artikel 290, tweede lid). De hier voorgestelde bepaling is eveneens beperkt tot deze twee 
categorieën verschoningsgerechtigden, omdat ten aanzien van hen op voorhand duidelijk is dat 
aan hen een verschoningsrecht toekomt en duidelijk kan worden vastgesteld over welke informatie 
dat verschoningsrecht zich uitstrekt, te weten alle informatie (familieleden kunnen zich op grond 
van artikel 1.6.2.1.1 verschonen van het afleggen van een hele verklaring) dan wel informatie die 
rechtstreeks verband houdt met hun specifieke taakuitoefening (professioneel 
verschoningsgerechtigden). Specifiek ten aanzien van familieleden kan nog worden opgemerkt dat 
bovendien de verwachting bestaat dat zij niet altijd op de hoogte zullen zijn van hun rechten. 
Hoewel het verschoningsrecht strikt genomen pas aan de orde is wanneer er een spreekplicht 
bestaat (bij de rechter-commissaris of ter terechtzitting), moet een getuige aan wie vermoedelijk 
op enig moment een verschoningsrecht zal toekomen ook bij het verhoor door een 
opsporingsambtenaar worden gewezen op het feit dat hij (bepaalde) vragen niet hoeft te 
beantwoorden. Dit wordt in de wettekst (tweede lid) tot uitdrukking gebracht door de zinsnede ‘in 
alle gevallen waarin een getuige (...) wordt verhoord’. Immers, wanneer de getuige ten tijde van 
het verhoor door de opsporingsambtenaar niet reeds weet dat hij ook in een latere fase niet hoeft 
te verklaren en onder die omstandigheden verklaart, doet dat afbreuk aan het rechtsbelang dat 
door het verschoningsrecht wordt beschermd. Daarbij moet bedacht worden dat wanneer een 
getuige die eerder heeft verklaard in een latere fase met een beroep op zijn verschoningsrecht 
weigert een nieuwe verklaring af te leggen, dit gevolgen kan hebben voor het gebruik van de 
eerder afgelegde verklaring tot het bewijs, vooral daar waar de verdediging niet in de gelegenheid 
is geweest de getuige te ondervragen. Dit volgt uit de jurisprudentie van het EHRM over artikel 6, 
derde lid, onder d, EVRM (ondervragingsrecht).50 
 
In veel gevallen zal op voorhand duidelijk zijn dat de getuige een verschoningsrecht heeft; de 
verhorende ambtenaar weet dat hij een familielid van de verdachte verhoort. In andere gevallen 
kan het aangewezen zijn dat de verhorende ambtenaar de getuige vraagt naar zijn relatie met de 
verdachte. Het gaat dan om gevallen waarin de relatie tussen de verdachte en de getuige niet 
helemaal duidelijk is en er aanwijzingen zijn dat het gaat om een bloed- of aanverwant. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om een situatie waarin de verdachte en de getuige dezelfde achternaam hebben 
en/of op hetzelfde adres ingeschreven staan. Het informeren van de bloed- of aanverwant kan 
uiteraard slechts aan de orde zijn wanneer de verdachte bij de verhorende ambtenaar bekend is. 
 
Artikel 1.6.1.4 
De verklaring van de getuige kan een belangrijk bewijsmiddel zijn. Ook kan de verklaring (in een 
eerdere fase) richting geven aan het opsporingsonderzoek. Het is daarom van belang dat deze 
verklaring betrouwbaar en bruikbaar is en dat deze op betrouwbaarheid en bruikbaarheid kan 
worden getoetst, zowel door degene die het verhoor afneemt, als door degenen die betrokken zijn 
bij het onderzoek, de rechter-commissaris, de verdediging en de rechter die oordeelt in de 
strafzaak. Derhalve zijn eisen gesteld aan (de totstandkoming van) die verklaring. 
Deze voorschriften zijn in de huidige wetgeving niet steeds geëxpliciteerd ten aanzien van alle 
verhoren (verhoor door de opsporingsambtenaar, door de rechter-commissaris, ter terechtzitting). 
De eisen aan de verklaring van de getuige zijn nu enkel wettelijk geregeld ten aanzien van de 
verklaring die wordt afgelegd ter zitting. De bepaling over het gebruik van geschriften of 
schriftelijke aantekeningen is nu slechts in de wet opgenomen bij de bepalingen over de rechter-
commissaris. Zoals hierboven reeds werd aangegeven zijn deze voorschriften van belang voor de 
(toetsbaarheid van de) betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de verklaring van de getuige. Het is 
van belang voor zowel het kunnen gebruiken van de verklaring voor de opsporing als later voor 
                                                
50 EHRM 19 juli 2012, appl.nr. 26171/07 (Hümmer tegen Duitsland); EHRM 10 juli 2012, NJ 2012/649 (Vidgen 
tegen Nederland). 
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het bewijs dat deze betrouwbaarheid en bruikbaarheid in alle procesfasen zoveel mogelijk worden 
bewerkstelligd. Ook in de opsporingsfase moeten de verhorende ambtenaren zich dus vergewissen 
van de deugdelijkheid van die verklaring. Daarom wordt in het nieuwe wetboek geëxpliciteerd dat 
deze bepalingen in alle procesfasen van toepassing zijn. 
 
Eerste lid: de eisen aan de verklaring van de getuige 
Het voorgestelde eerste lid bepaalt – overeenkomstig het huidige artikel 291 – dat de getuige bij 
zijn verklaring zoveel mogelijk uitdrukkelijk opgeeft wat hij heeft waargenomen en ondervonden 
en wat zijn redenen van wetenschap zijn. De bepaling dwingt de getuige om na te denken over de 
bron van zijn kennis en informatie en is van belang om de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van 
de verklaring te kunnen toetsen. Wanneer de getuige niet zelf aangeeft wat hij heeft 
waargenomen en wat zijn redenen van wetenschap zijn, vraagt de verhorende ambtenaar 
hiernaar. Hij heeft immers tot taak om zoveel mogelijk te bevorderen dat een deugdelijke 
verklaring die zo mogelijk ook verifieerbaar is, tot stand komt. De zorgplicht wordt in de 
voorgestelde bepaling dan ook bij hem neergelegd. 
 
Tweede lid: vragen naar de voorbereiding van de getuige 
Het komt voor dat getuigen zich voorbereiden op het afleggen van hun verklaring. Dat kan op 
verschillende manieren. Gedacht kan worden aan de opsporingsambtenaar die opgeroepen is om 
als getuige te komen verklaren en die – omdat het strafbare feit inmiddels enige tijd geleden heeft 
plaatsgevonden – zijn eerder opgemaakte proces-verbaal of het dossier nog eens doorleest. Ook 
kan gedacht worden aan de getuige die zich laat informeren over de procedure, zijn rol, de 
betekenis van de eed en (gepast) gedrag tijdens het verhoor. De wijze waarop de getuige zich 
heeft voorbereid kan invloed hebben op de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de verklaring. 
De voorbereiding is bezwaarlijk daar waar zij ertoe leidt dat de getuige meer of anders verklaart 
dan hij overeenkomstig de waarheid kan verklaren. Dat de getuige zich heeft voorbereid, hoeft 
evenwel niet per definitie een negatieve invloed te hebben op de bruikbaarheid of betrouwbaarheid 
van zijn verklaring. Dat is mede afhankelijk van de wijze waarop hij zich heeft voorbereid. In 
sommige gevallen kan de voorbereiding ook een positieve invloed hebben.51 Door naar de 
voorbereiding te vragen worden de procespartijen en de rechter in de gelegenheid gesteld de 
bruikbaarheid en de betrouwbaarheid van de verklaring beter te beoordelen.  
Tijdens de voorbereiding van dit wetsvoorstel is gebleken dat veel rechters de getuige reeds 
vragen naar diens voorbereiding. Voorgesteld wordt deze praktijk te codificeren. De bepaling zal 
ook gelden voor de opsporingsfase, ook omdat de verdediging en de rechter daar zelf niet de 
gelegenheid hebben de getuige hierover te bevragen. Het antwoord op de vraag of de getuige zich 
heeft voorbereid moet worden opgenomen in het proces-verbaal, opdat ook in een latere fase de 
bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de verklaring kan worden gecontroleerd. 
 
Derde lid: gebruik van aantekeningen of andere gegevens of voorwerpen  
In het huidige artikel 220 is bepaald dat getuigen hun verklaring tegenover de rechter-
commissaris afleggen zonder zich van een schriftelijk opstel te mogen bedienen. Dit voorschrift 
strekt ertoe de waarheid en de nauwkeurigheid van de getuigenverklaring zoveel mogelijk te 
waarborgen. Voorkomen moet worden dat een getuige een opstel voorleest dat door hemzelf of 
een ander is voorbereid, waardoor de getuige niet meer uit zichzelf of op basis van eigen 
wetenschap verklaart. Voorgesteld wordt deze bepaling als algemeen uitgangspunt in het 
getuigenhoofdstuk op te nemen. Anders dan voorheen zal de bepaling niet meer alleen zien op 
geschriften of schriftelijke aantekeningen. Ook van ‘digitale aantekeningen’, teksten en filmpjes 
opgeslagen op tablets en smartphones of andere gegevens of voorwerpen mag de getuige zich 
tijdens zijn verhoor in beginsel niet bedienen; uitgangspunt is dat de getuige louter uit zijn 
geheugen verklaart. De aantekeningen of voorwerpen of gegevens zouden eventueel wel als 
afzonderlijk bewijsmiddel gebruikt kunnen worden.  
Tegelijkertijd moet het mogelijk zijn, daar waar de bediening van aantekeningen of andere 
gegevens of voorwerpen juist de nauwkeurigheid en waarachtigheid bevordert, dat de getuige van 

                                                
51 Zie nader L. Kesteloo, ‘De voorbereiding van getuigen in strafzaken’, DD 2012/66. 
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een dergelijk hulpmiddel gebruikmaakt. Gedacht kan worden aan de situatie waarin de getuige 
wordt gevraagd naar cijfers of om een tijdlijn te geven. In dergelijke gevallen kan het de 
betrouwbaarheid van de verklaring juist ten goede komen als de getuige het rapport waaruit de 
cijfers komen of zijn agenda kan meenemen en kan raadplegen. Derhalve wordt, overeenkomstig 
het huidige artikel 220, bepaald dat de verhorende ambtenaar de getuige kan toestaan zich van 
aantekeningen of andere hulpmiddelen te bedienen. Hiervan zal – met het oog op de beoordeling 
in een latere fase van de deugdelijkheid van de verklaring – aantekening worden gemaakt in het 
proces-verbaal (zie over het proces-verbaal Boek 2, hoofdstuk 3). 
 
Artikel 1.6.1.5 
De huidige artikelen 173 en 271, eerste lid, bepalen dat geen vragen worden gesteld die de 
strekking hebben verklaringen te verkrijgen waarvan niet gezegd kan worden dat zij in vrijheid zijn 
afgelegd. Het gaat om een instructienorm aan de verhorende rechter, die geldt zowel ten aanzien 
van het verhoor van de verdachte, als ten aanzien van het verhoor van de getuige en deskundige. 
Voor de verdachte is dit zogenoemde pressieverbod eveneens neergelegd in het huidige artikel 29 
en richt zich daardoor mede tot de opsporingsambtenaar. De bepalingen houden een verbod in om 
ongeoorloofde druk uit te oefenen op de verdachte, getuige of deskundige. In de rechtspraak en 
literatuur wordt aangenomen dat dit ‘pressieverbod’ zich ten aanzien van de getuige, hoewel dat in 
de wet niet expliciet is bepaald, mede uitstrekt tot het verhoor door de opsporingsambtenaar.52 
Omdat het gaat om een algemene norm bij het verhoren van getuigen die van groot belang is voor 
zowel de getuige als de waarheidsvinding, wordt voorgesteld deze instructienorm aan de 
verhorende rechter(-commissaris) of opsporingsambtenaar om geen ongeoorloofde druk op de 
getuige uit te oefenen in het hoofdstuk over de getuige in Boek 1 op te nemen. 
 
Ten aanzien van de getuige heeft het verbod een beperkter strekking dan ten opzichte van de 
verdachte. Bij de verdachte moet immers, ook bij de rechter, zijn recht om niet te verklaren 
worden gerespecteerd. Bij de verdachte ligt daardoor mede aan het pressieverbod ten grondslag 
dat zijn vrijheid om wel of geen verklaring af te leggen moet worden gerespecteerd. Daarnaast 
heeft het pressieverbod tot doel om te voorkomen dat getracht wordt ondervraagden meer of 
anders te laten verklaren dan zij overeenkomstig de waarheid kunnen verklaren. Getuigen hebben 
binnen de marges van de wet een spreekplicht, die met een beperkt instrumentarium kan worden 
afgedwongen. Omdat de getuige voor de rechter verplicht is te verklaren, ligt bij de getuige bij het 
pressieverbod de nadruk niet zozeer op het eerstgenoemde aspect, maar op dit tweede aspect. 
Het pressieverbod beschermt tegen ongeoorloofde druk. Ongeoorloofd zijn in ieder geval het 
gebruiken van of dreigen met geweld, misbruik van gezag, het doen van giften en misleiding. Het 
verbod betekent evenwel niet dat de getuige niet indringend mag worden ondervraagd of dat geen 
dwangmiddelen (zoals gijzeling) kunnen worden ingezet tegen de getuige die in strijd met zijn 
wettelijke spreekplicht weigert te verklaren. Waar de grens tussen geoorloofde en ongeoorloofde 
druk precies ligt, is mede afhankelijk van de omstandigheden van het geval en de persoon van de 
getuige. Zo zal bij verstandelijk beperkte getuigen een bepaalde verhoormethode eerder als 
ongeoorloofd worden aangemerkt dan bij getuigen die niet verstandelijk beperkt zijn. In de kern 
komt het pressieverbod er ten aanzien van de getuige op neer dat getuigen niet moeten worden 
aangezet meer of anders te verklaren dan hetgeen de getuige in oprechtheid kan verklaren.53 Dat 
is niet alleen van belang voor de getuige zelf, maar is ook van groot belang voor de bruikbaarheid 
en bewijskracht van de verklaring.  
 
Titel 6.2 Verschoningsrechten 
 
Titel 6.2 bevat de bepalingen over het verschoningsrecht van de getuige, zoals eerder uitgewerkt 
in paragraaf 3 van het algemeen deel van dit hoofdstuk. 
 

                                                
52 A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen (red.), Het Wetboek van Strafvordering, aant. 12 bij artikel 29; M.J. 
Dubelaar, Betrouwbaar getuigenbewijs (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2014, p. 281. 
53 Vgl. G.J.M. Corstens, Het Nederlandse strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 377-378; A.J. Blok & 
L.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafprocesrecht, Deel I, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1925, p. 120. 
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Binnen titel 6.2 is voorzien in twee afdelingen. De eerste afdeling ziet op het verschoningsrecht 
waarbij de getuige zich zowel van bepaalde vragen als van de gehele getuigenis kan verschonen 
(artikel 1.6.2.1.1; huidig artikel 217). In de tweede afdeling zijn de verschoningsrechten 
opgenomen waarbij de verschoningsgerechtigde zich slechts van de beantwoording van bepaalde, 
per verschoningsrecht nader aangeduide, vragen kan verschonen (artikel 1.6.2.2.1 e.v.; huidige 
artikelen 218, 218a, 219 en 219a). 
 
Titel 6.2 ziet op de verschoningsrechten. Dit betekent dat de getuige zich erop mag beroepen, 
maar dat – daargelaten civiele verplichtingen die voortvloeien uit bijvoorbeeld een 
geheimhoudingsplicht – hij daartoe niet is gehouden. Er bestaat in de huidige wetgeving evenwel 
ook een verschoningsplicht. De getuige die uit hoofde van zijn beroep of ambt betrokken is bij het 
verhoor van een afgeschermde getuige, móet zich op grond van het huidige artikel 219b 
verschonen van te dien aanzien gestelde vragen. Met dit wetsvoorstel wordt voorzien in nog een 
tweede verschoningsplicht die ziet op de rechter-commissaris en de vertegenwoordiger van de 
beroepsgroep die betrokken is bij de beslissing over de inbeslagneming van voorwerpen en 
gegevens die onder het verschoningsrecht vallen; zie het voorgestelde artikel 1.6.2.3.2 en de 
toelichting bij dat artikel. De beide verschoningsplichten worden opgenomen in titel 6.3. 
 
Artikelen 1.6.2.1.1 en 1.6.2.2.1 
De voorgestelde artikelen 1.6.2.1.1 en 1.6.2.2.1 komen overeen met het huidige artikel 217 
respectievelijk artikel 219, met dien verstande dat aan de lijst van verwanten de (ex-)levensgezel 
is toegevoegd. 
 
Artikel 217 van het huidige wetboek ziet op het verschoningsrecht van bloed- en aanverwanten en 
de (ex-)echtgenoot en (ex-)geregistreerde partner van de verdachte of medeverdachte (hierna: 
verwanten). Het gaat om een verschoningsrecht in volle omvang: de getuige kan niet alleen afzien 
van het beantwoorden van bepaalde vragen, maar hij kan ook in het geheel afzien van het 
afleggen van een verklaring. De grondslag voor dit verschoningsrecht vormt het niet belasten van 
familie-, (post)huwelijkse en partnerrelaties tussen de getuige en de (mede)verdachte. Door het 
verschoningsrecht wordt de getuige behoed voor een moreel dilemma: verklaren met een wellicht 
noodlottig resultaat voor de verwant óf in strijd met de waarheid verklaren. Daarmee is dit 
verschoningsrecht ook van belang voor een zo betrouwbaar mogelijke waarheidsvinding. Door een 
verwant in de positie te plaatsen om te moeten verklaren wordt het risico vergroot dat deze de 
waarheid vertekent om zijn naaste te ontzien, waardoor de betrouwbaarheid van de afgelegde 
verklaring – en daarmee het bewijs in de zaak – onder druk komt te staan.  
 
Het huidige artikel 219 ziet eveneens op het verschoningsrecht van verwanten. Het gaat in dat 
geval niet om de getuige als verwant van de verdachte, maar om verwanten van de getuige en de 
getuige zelf. De getuige kan zich verschonen van de beantwoording van bepaalde vragen indien hij 
daardoor zichzelf of zijn verwanten aan gevaar voor een strafrechtelijke veroordeling zou 
blootstellen. Het gaat in dat artikel om eenzelfde kring van verwanten als in artikel 217. De ratio 
van de bepaling is dat een getuige niet mag worden gesteld voor de keuze om ofwel een valse 
verklaring af te leggen ofwel zichzelf en zijn verwanten aan het gevaar van een strafrechtelijke 
veroordeling bloot te stellen.  
 
Zoals hierboven bij de inleiding op deze titel aan de orde kwam, zien de artikelen 217 en 219 op 
een verschoningsrecht (dat moet worden onderscheiden van een verschoningsplicht (zie het 
huidige artikel 219b). Dat betekent dat de getuige zich op zijn verschoningsrecht mag beroepen, 
maar daartoe niet is verplicht. Omstandigheden die voor de verschoningsgerechtigde bij zijn 
beslissing om al dan niet een beroep te doen op zijn verschoningsrecht meewegen kunnen 
bijvoorbeeld zijn: de hechtheid of de aard van de relatie met de verdachte verwant, de aard of 
ernst van het vermeende delict, of de wetenschap die hij heeft ontlastend of belastend is en of hij 
zelf als slachtoffer of anderszins bij de strafzaak betrokken is. Het gaat om een autonome 
afweging van de verschoningsgerechtigde; het is aan de verschoningsgerechtigde, en dus niet aan 
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de verhorend ambtenaar, de verdachte of anderen, om de afweging over het verschoningsrecht te 
maken. 
 
Uitbreiding tot levenspartners 
In de literatuur is ervoor gepleit het verschoningsrecht van verwanten uit te breiden tot 
levenspartners.54 Een belangrijk argument daarvoor is gelegen in maatschappelijke 
ontwikkelingen. In de huidige maatschappij bestaan inmiddels steeds meer andere 
samenlevingsvormen dan het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Ongehuwd samenwonen 
is in Nederland een geaccepteerde samenlevingsvorm die veelvuldig voorkomt. Dergelijke 
samenlevingsvormen worden ten aanzien van bijvoorbeeld belastingen en sociale zekerheid op 
gelijke voet behandeld met het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Tegen de achtergrond 
van deze ontwikkelingen is niet in te zien waarom aan levenspartners niet een verschoningsrecht 
toekomt op gelijke voet als echtgenoten en geregistreerd partners. De hierboven beschreven ratio 
van het verschoningsrecht geldt voor hen immers in gelijke mate. Zij staan voor hetzelfde morele 
dilemma: verklaren met het risico van een verkeerde afloop voor degene met wie het leven wordt 
gedeeld of in strijd met de waarheid verklaren. Met de uitbreiding tot levenspartners wordt ook 
aangesloten bij een substantieel deel van de lidstaten van de Raad van Europa, waarin de wet 
levenspartners wel de mogelijkheid biedt een beroep te doen op het verschoningsrecht.55 
 
In de wet zal – overeenkomstig aanwijzing 72a van de Aanwijzingen voor de regelgeving – de 
term ‘levensgezel’ worden gebruikt, een term die zowel in andere rechtsgebieden (waaronder het 
civiele recht) als in het strafrecht reeds voorkomt. In het strafrecht komt de ‘levenspartner’ voor in 
het huidige artikel 51e, vierde lid (spreekrecht) en artikel 304, eerste lid, onder 1°, van het 
Wetboek van Strafrecht (mishandeling van een familielid). In beide artikelen gaat het om 
meerderjarigen die, anders dan als elkaars echtgenoot of geregistreerde partner, met elkaar een 
nauwe persoonlijke betrekking onderhouden. Bij de beoordeling of sprake is van een ‘levensgezel’ 
wordt aangesloten bij de uitleg die daaraan in deze artikelen wordt gegeven. Bij die beoordeling 
zijn de volgende aspecten relevant: 
- of sprake is van een gemeenschappelijke huishouding; 
- de duur van de gemeenschappelijke huishouding; 
- of er een relatie van affectieve aard is; en vooral 
- of betrokkenen kennelijk uitgaan van een nauwe lotsverbondenheid. 
 
Ter nadere invulling van deze factoren kan het volgende worden opgemerkt. Voor de vraag of 
sprake is van een gemeenschappelijke huishouding is relevant of betrokkenen een hoofdverblijf 
hebben in dezelfde woning en beiden bijdragen in de kosten van de huishouding of voor elkaar 
zorgen. Ook personen met een LAT-relatie (living apart together) kunnen een gemeenschappelijke 
huishouding voeren.56 Een relevante omstandigheid bij de beoordeling of sprake is van een 
gemeenschappelijke huishouding is of er sprake is van een bepaalde financiële verwevenheid 
(financiële overeenkomsten, gezamenlijke bankrekening(en), verzekeringen waarbij personen 
elkaars begunstigde zijn, fiscaal partnerschap, etc.). Deze omstandigheid is mogelijk eveneens 
relevant voor het oordeel of sprake is van een nauwe lotsverbondenheid. Eveneens relevant voor 
het oordeel of sprake is van een levenspartner kan zijn of personen voor elkaar zorgen bij 
bijvoorbeeld ziekte, of zij samen kinderen hebben, de duur van het samenwonen en de duur en 
aard van de relatie. Met het enkele voeren van een gemeenschappelijke huishouding is nog niet 
gegeven dat ook sprake is van een levensgezel. Doorslaggevend is, zoals gezegd, de nauwe 
persoonlijke betrekking van een zekere hechtheid. Het moet gaan om een affectieve relatie die wat 
betreft hechtheid vergelijkbaar is met die tussen echtgenoten of geregistreerde partners (“het 
samenleven als waren zij gehuwd”). Of sprake is van een levensgezel zal in het individuele geval 

                                                
54 Zie onder meer G.P.M.F. Mols, Getuigen in strafzaken, Deventer: Kluwer 2003, p. 466-467, de annotatie van 
Schalken bij EHRM 3 april 2012, NJ 2013/442 (Van der Heijden tegen Nederland) en de annotatie bij datzelfde 
arrest van Borgers en Soyer gepubliceerd in NTM/NJCM, 2012/6, p. 745-758. 
55 Volgens de concurring opinion bij EHRM 3 april 2012, appl.nr. 42857/05 (Van der Heijden tegen Nederland) 
gaat het om 22 lidstaten. 
56 Vgl. Kamerstukken II 2002/03, 28 484, nr. 5, p. 5 en HR 29 oktober 2013, NJ 2013/523. 
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door de rechter moeten worden vastgesteld. Daartoe zal degene die zich erop beroept levensgezel 
te zijn, ook gegevens en omstandigheden moeten aandragen die dit beroep staven. 
 
Artikel 1.6.2.2.2 
Het voorgestelde artikel 1.6.2.2.2 regelt het professioneel verschoningsrecht, dat in het huidige 
wetboek is opgenomen in artikel 218. Het huidige artikel 218 wordt redactioneel herzien, waarmee 
de reikwijdte van het professioneel verschoningsrecht wordt verhelderd.  
Zoals in het algemeen deel reeds aan de orde kwam, werkt deze bepaling in verschillende andere 
regelingen door, waaronder bij de inbeslagneming. Voor zover in die bepalingen wijzigingen zijn 
voorzien, zijn die opgenomen en toegelicht in het gelijktijdig met dit wetsvoorstel in consultatie 
gegeven wetsvoorstel Boek 2, hoofdstuk 7. Daar wordt ook de jurisprudentie van de Hoge Raad 
ten aanzien van wat wel de ‘doorbreking’ van het verschoningsrecht wordt genoemd, 
gecodificeerd. 
 
Het professioneel verschoningsrecht betreft het verschoningsrecht van getuigen die in het kader 
van hun beroepsuitoefening gehouden zijn tot geheimhouding, welke geheimhouding een 
belangrijke waarborg vormt voor de maatschappelijke functie die de uitoefening van dit beroep 
vervult. Het hoeft daarbij niet te gaan om een bij de wet afgebakende geheimhoudingsplicht; een 
geheimhoudingsplicht kan bijvoorbeeld ook inherent aan een functie zijn. Anderzijds geldt niet 
voor iedere beroepsbeoefenaar die een met zijn beroep verbonden geheimhoudingsplicht heeft dat 
hij zich kan beroepen op het strafvorderlijk verschoningsrecht. In de rechtspraak is het 
professioneel verschoningsrecht tot op heden slechts aan enkele categorieën beroepsbeoefenaren 
toegekend: de ‘klassieke vier’ – de arts, de advocaat, de notaris en de geestelijke – en enkele 
beroepsbeoefenaren die daaraan verwante beroepen uitoefenen. Deze beroepsbeoefenaren kunnen 
zich niet ten aanzien van alle informatie waarover zij beschikken – ook voor zover die onder enige 
geheimhoudingsplicht valt – verschonen. Het verschoningsrecht is – in de termen van de huidige 
wettelijke regeling – beperkt tot ‘hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zodanig is 
toevertrouwd’. Verderop in deze toelichting zal hierop nader worden ingegaan. 
 
De grondslag van het professioneel verschoningsrecht moet – ook blijkens vaste rechtspraak van 
de Hoge Raad – worden gevonden in een in Nederland algemeen geldend rechtsbeginsel dat 
meebrengt dat bij bepaalde vertrouwenspersonen het maatschappelijk belang dat de waarheid in 
rechte aan het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat eenieder zich vrijelijk 
en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene om bijstand en advies tot hen moet 
kunnen wenden.57 Deze grondslag wordt in de voorgestelde regeling onverkort gehandhaafd. 
 
Voorgestelde wijzigingen 
Gebleken is dat de huidige wettelijke regeling van het verschoningsrecht het geldende recht niet 
meer weerspiegelt. In de literatuur is wel opgemerkt dat ‘wie enkel van de wettelijke regeling van 
het verschoningsrecht kennis neemt en niet van de jurisprudentie ter zake, ronduit op het 
verkeerde been [wordt] gezet’.58 Hierdoor is het voor zowel de opsporende en vervolgende 
instanties als de verschoningsgerechtigde en de burger lastig een volledig beeld te krijgen van de 
geldende regels. In dit wetsvoorstel is ervoor gekozen om de jurisprudentie van de Hoge Raad te 
codificeren. Zo kan ook rekening worden gehouden met een aantal ontwikkelingen die vragen om 
een nadere duiding van de regels omtrent het verschoningsrecht. Een belangrijk voorbeeld 
daarvan betreft de ontwikkeling dat de klassiek professioneel verschoningsgerechtigden naast hun 
verschoningsgerechtigde werkzaamheden ook andere werkzaamheden zijn gaan uitvoeren. In de 
praktijk ontstaan hierdoor discussies en procedures over de reikwijdte van het verschoningsrecht. 
Een verduidelijking van de wettelijke regels kan – in combinatie met enkele andere maatregelen – 
bijdragen aan het verminderen van deze discussies en het voorkomen van procedures.  
 

                                                
57 Zie o.m. HR 1 maart 1985, NJ 1986/173 (Notaris Maas), r.o. 3.1. 
58 B.F. Keulen, ‘Wetboek op stelten. Over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering’, RMThemis 
2014, p. 211-222. 
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In het onderstaande wordt ingegaan op de voorgestelde wijzigingen, de jurisprudentie en de 
maatschappelijke ontwikkelingen die de aanleiding hebben gevormd tot die wijzigingen. 
Alvorens daarop wordt ingegaan zij opgemerkt dat tijdens de voorbereiding van dit wetsvoorstel 
een aantal onderwerpen is aangedragen die betrekking hebben op de (procedure van) 
inbeslagneming van informatie die onder het professioneel verschoningsrecht valt. Dit heeft geleid 
tot de codificatie van de zogenoemde ‘doorbreking’ van het verschoningsrecht en enkele 
wijzigingen in de procedure, die regeling vindt in Boek 2, hoofdstuk 7. Voor een nadere duiding 
van die onderwerpen en een toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar de memorie van 
toelichting bij het wetsvoorstel Boek 2. 
 
Reikwijdte professioneel verschoningsrecht 
Op grond van het huidige artikel 218 hebben bovengenoemde categorieën professionele 
geheimhouders een verschoningsrecht. De huidige wet geeft evenwel geen opsomming van 
categorieën van geheimhouders die een beroep kunnen doen op het verschoningsrecht, noch 
regelt in het kader van welke werkzaamheden zij daarop een beroep kunnen doen. In plaats 
daarvan werkt de huidige wet met een open norm, waarvan de invulling is overgelaten aan de 
rechter. Het verschoningsrecht komt toe aan personen ‘die uit hoofde van hun stand, hun beroep 
of hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn’. Het verschoningsrecht strekt zich daarbij slechts uit 
over ‘hetgeen waarvan de wetenschap hen als zodanig is toevertrouwd’. De wetgever heeft 
destijds bewust gekozen voor een open norm in plaats van bijvoorbeeld een opsomming in de 
wetgeving: ‘Opzettelijk is in de omschrijving van hen, die zich met verwijzing naar hun ambts- of 
beroepsgeheim van getuigenis mogen verschoonen, geen wijziging gebracht. Het bestaande artikel 
163 beantwoordt vrijwel aan de behoeften van de praktijk en verandering, nominatieve 
opsomming vooral, kan verschillende moeilijkheden in het leven roepen’ (Handelingen II 1913/14, 
286, nr. 3, blz. 109). Een nadeel van een limitatieve opsomming is dat maatschappelijke 
wijzigingen ‘slechts moeizaam en na verloop van veel tijd te verwezenlijken zijn’, omdat de wet 
steeds zou moeten worden aangepast, zo werd en wordt betoogd.59 Deze benadering spreekt nog 
steeds aan. Door de open norm blijft ruimte voor de rechtspraktijk om nieuwe ontwikkelingen, ook 
ontwikkelingen binnen bepaalde beroepsgroepen, mee te nemen in concrete zaken. Niettemin 
bestaat er aanleiding om bij de modernisering van het wetboek enkele wijzigingen aan te brengen. 
Concreet gaat het om een nadere duiding van de beroepsgroepen waaraan een professioneel 
verschoningsrecht toekomt en de werkzaamheden waarvoor deze beroepsbeoefenaren het 
verschoningsrecht kunnen inroepen. 
 
Eerste volzin: verschoningsgerechtigde beroepsgroepen 
Het huidige artikel 218 bepaalt dat zich kunnen verschonen ‘zij die uit hoofde van hun stand, hun 
beroep of hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn’. Deze zinsnede zou – hoewel niet zo bedoeld 
– aldus gelezen kunnen worden dat iedere beroepsgroep met een geheimhoudingsplicht een 
beroep kan doen op het verschoningsrecht. Zoals hierboven aan de orde kwam, is daarvan 
evenwel geen sprake. De Hoge Raad heeft het aantal beroepsbeoefenaren dat in aanmerking komt 
voor het verschoningsrecht in zijn jurisprudentie nader ingekaderd. Daartoe heeft de Hoge Raad in 
de jurisprudentie een aantal nadere voorwaarden gesteld waaraan een persoon (beroepsgroep) 
moet voldoen voordat een professioneel verschoningsrecht wordt toegekend. Deze jurisprudentie 
kan worden samengevat in de volgende drie eisen: 
1. Het moet gaan om een vertrouwenspersoon met wiens beroep onlosmakelijk een 

geheimhoudingsplicht is verbonden, terwijl dat beroep alleen goed kan worden uitgeoefend als 
volledige vertrouwelijkheid is geboden (ook ten opzichte van de strafrechter); 

2. Met het beroep moet een in het algemeen belang noodzakelijke hulpverleningstaak worden 
behartigd; en 

3. Het algemene belang dat iemand zich – vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking – tot 
deze hulpverleners kan wenden moet prevaleren boven het belang van de waarheidsvinding. 

 

                                                
59 Vgl. J. Verburg, Het verschoningsrecht van getuigen in strafzaken (diss. Leiden), 1975, p. 79. 
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De derde eis lijkt doorslaggevend te zijn.60 Op basis van deze jurisprudentie heeft de Hoge Raad – 
buiten de vier klassieke groepen verschoningsgerechtigden (de arts, de advocaat, de geestelijke 
en de notaris) – het verschoningsrecht nauwelijks aan andere beroepsgroepen toegekend. Het 
komt toe aan hulpverleners die materieel gezien soortgelijk werk doen als de klassieke 
verschoningsgerechtigden. De Hoge Raad laat zo het verschoningsrecht zijn uitzonderingskarakter 
behouden. 
 
Zoals uit het bovenstaande blijkt, heeft het professioneel verschoningsrecht een 
uitzonderingskarakter. Het komt slechts toe aan bepaalde beroepsgroepen. Een noodzakelijke 
voorwaarde voor de toekenning van het verschoningsrecht vormt het hebben van een 
geheimhoudingsplicht. Dat is de eis die is weergegeven onder (1). Alleen die eis is op dit moment 
tot uitdrukking gebracht in de wettekst. De andere eisen zijn daarin niet opgenomen, terwijl die 
eisen voor de toekenning van het verschoningsrecht eveneens doorslaggevend zijn. 
 
Er zijn geluiden uit de praktijk dat niet alleen de klassieke verschoningsgerechtigden maar ook 
(steeds meer) andere beroepsbeoefenaren met een geheimhoudingsplicht het professioneel 
verschoningsrecht inroepen. Hierdoor ontstaan discussies over in hoeverre zij bepaalde informatie 
wel of niet hoeven te verstrekken aan de opsporing. De huidige wettelijke regeling geeft op dit 
punt ook geen compleet beeld, doordat niet alle eisen die doorslaggevend zijn voor de vraag of 
een beroep op het verschoningsrecht kan worden gedaan, in de wettekst zijn opgenomen. In het 
licht daarvan is het wenselijk om in de wet explicieter tot uitdrukking te brengen dat niet aan 
iedere geheimhouder een verschoningsrecht toekomt, en daarmee tevens het 
uitzonderingskarakter (de beperking tot enkele beroepsgroepen) van het professioneel 
verschoningsrecht te benadrukken. Gekozen is voor de formulering ‘die in de uitoefening van hun 
ambt, beroep of stand zijn verplicht tot een geheimhouding waarin besloten ligt dat het belang van 
de waarheidsvinding moet wijken voor het maatschappelijke belang dat eenieder zich vrijelijk en 
zonder vrees voor openbaring om bijstand en advies tot hen moet kunnen wenden’. Hierin ligt 
zowel de eis geformuleerd onder (2) besloten dat het moet gaan om een in het algemeen belang 
noodzakelijke hulpverleningstaak, als de eis onder (3) dat dat algemene belang moet prevaleren 
boven het belang van de waarheidsvinding. Het gaat daarbij niet om een beoordeling in het 
individuele geval, maar om het oordeel of aan een bepaalde beroepsgroep voor die taakuitoefening 
over het algemeen een verschoningsrecht toekomt. Met andere woorden, aan de hand van dit 
criterium moet worden beoordeeld of het verschoningsrecht aan een bepaalde beroepsgroep 
toekomt, en dus niet of aan een individuele beroepsbeoefenaar in een specifieke casus een 
verschoningsrecht toekomt. Wordt aan een bepaalde beroepsgroep een verschoningsrecht 
toegekend, dan kan een individuele beroepsbeoefenaar daarop ten aanzien van de activiteiten die 
onder dat verschoningsrecht vallen, een beroep doen. 
 
Tweede volzin: werkzaamheden waarover het verschoningsrecht zich uitstrekt 
Voor de beroepsbeoefenaren aan wie een professioneel verschoningsrecht toekomt, geldt dat dit 
verschoningsrecht zich niet over al hun activiteiten uitstrekt; het verschoningsrecht strekt zich niet 
uit over alles waarvan de verschoningsgerechtigde wetenschap heeft. Allereerst strekt het 
verschoningsrecht zich niet uit over activiteiten die niet onder een geheimhoudingsplicht vallen. Dit 
volgt reeds uit de zinsnede ‘die uit hoofde van hun ambt, beroep of stand tot een geheimhouding 
verplicht zijn’.  
 
In de tweede plaats strekt het verschoningsrecht zich niet uit over activiteiten of wetenschap die 
geen verband houden met de essentiële hulpverleningstaak die hij uitoefent. Het 
verschoningsrecht is voorbehouden aan bepaalde beroepsgroepen en kan slechts worden 
                                                
60 Vgl. C.H. Brants & T. Spronken, ‘Het professionele verschoningsrecht: de arts, de advocaat en de journalist 
in de Nederlandse strafrechtspraktijk’, in: Brants e.a., Verschoningsrecht in het strafrecht van België en 
Nederland. Preadviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht, Nijmegen: Wolf Legal 
Publisher 2006, p. 11 en T. Bertens & F. Vellinga-Schootstra, ‘Grondslagen en strafprocessuele gevolgen van 
de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de arts, advocaat en notaris’, Vereniging voor de 
vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. Preadviezen 2013, Den Haag: Boom Juridische 
Uitgevers 2013, p. 173. 
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ingeroepen in verband met bepaalde, in het algemeen belang noodzakelijke, hulpverleningstaken. 
Wanneer een notaris bijvoorbeeld getuige is van een verkeersongeval – en dus niet optreedt in 
zijn hoedanigheid als notaris –, valt dit niet onder zijn verschoningsrecht. Wanneer een advocaat, 
notaris, arts of geestelijke als bestuurder van een organisatie optreedt, strekt het 
verschoningsrecht zich niet uit over de werkzaamheden die hij als bestuurder van die organisatie 
verricht, ook al zou aan die functie een geheimhoudingsplicht verbonden zijn. Hij handelt dan 
immers niet in het kader van zijn beroep als advocaat, notaris, arts of geestelijke. Hetzelfde geldt 
voor de advocaat of notaris die bijvoorbeeld louter als belastingadviseur optreedt.61 Een en ander 
wordt in het huidige artikel 218 tot uitdrukking gebracht door de zinsnede: ‘doch alleen omtrent 
hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zodanig is toevertrouwd’. 
 
Sinds de invoering van het huidige wetboek is de beroepsbeoefening van de klassieke 
verschoningsgerechtigde gewijzigd. Steeds meer advocaten en notarissen, maar ook artsen, zijn 
naast hun klassieke werkzaamheden andere werkzaamheden gaan verrichten. Er zijn bijvoorbeeld 
advocaten die tevens als bedrijfsjurist of belastingadviseur optreden. Het komt voor dat de 
verschoningsgerechtigden ook voor dergelijke activiteiten een beroep doen op het 
verschoningsrecht. Hierdoor ontstaan in de praktijk discussies en procedures over de vraag in 
hoeverre bepaalde informatie onder het verschoningsrecht valt. Een voorbeeld betreft de 
hierboven al genoemde situatie waarin een arts, advocaat, notaris of geestelijke optreedt als 
bestuurder van een rechtspersoon. Een bestuurder van een rechtspersoon heeft geen 
verschoningsrecht. Dat wordt niet anders als de bestuurder een arts, advocaat, notaris of 
geestelijke is. Dit kan wel anders zijn wanneer de bestuurder als arts, advocaat, notaris of 
geestelijke optreedt voor de rechtspersoon of organisatie. Van belang is dus welke 
werkzaamheden worden uitgeoefend: bestuurderswerkzaamheden (geen verschoningsrecht) of 
werkzaamheden die als ‘advocatuurlijk’, ‘notarieel’, des arts respectievelijk des geestelijkens 
kunnen worden aangemerkt (hierna: verschoningsgerechtigde werkzaamheden) (wel 
verschoningsrecht). 
Ook zijn uit de praktijk voorbeelden beschikbaar van situaties waarin verschoningsgerechtigden 
worden betrokken met het enkele doel bepaalde informatie onder het verschoningsrecht te 
brengen. Een voorbeeld daarvan betreft de situatie waarin een advocaat wordt opgenomen in de 
carbon copy (‘cc’) van emailberichten of aanschuift bij zakelijke besprekingen om te 
bewerkstelligen dat de inhoud van dat emailverkeer of de zakelijke besprekingen onder het bereik 
van de geheimhoudingsplicht en daarmee onder het bereik van het verschoningsrecht te brengen. 
Als iemand op een dergelijke wijze informatie aan een verschoningsgerechtigde ter beschikking 
stelt – dat wil zeggen zonder daarbij de bedoeling te hebben om gebruik te maken van diens 
verschoningsgerechtigde werkzaamheden, maar met het enkele doel om bepaalde informatie 
buiten het zicht van de opsporing te houden – dan strekt het verschoningsrecht zich niet over 
dergelijke informatie uit.62 
 
Het professioneel verschoningsrecht vormt een belangrijk onderdeel van ons rechtsstelsel en 
waarborgt dat bepaalde essentiële hulpverleningstaken kunnen worden uitgevoerd. Tegelijkertijd 
vormt dat verschoningsrecht een weliswaar noodzakelijke, maar vergaande inperking van de 
verklaringsplicht en is in die zin een belemmering voor de waarheidsvinding. Daarom is het 
belangrijk om de uitzonderingspositie van het verschoningsrecht te bewaken. Het moet 
gereserveerd blijven voor die hulpverleningstaken waarvoor dat essentieel is. Om dit, mede tegen 
de hierboven gestelde achtergrond explicieter dan voorheen in de wet te benadrukken, wordt 
voorgesteld in de wettekst meer tot uitdrukking te brengen dat het verschoningsrecht zich beperkt 
tot die wetenschap en de werkzaamheden die verbonden zijn aan de hulpverleningstaak van het 
beroep in het kader waarvan het verschoningsrecht is toegekend. Het verschoningsrecht strekt 
zich voor een advocaat of notaris slechts uit over die werkzaamheden die onder een 
geheimhoudingsplicht vallen én die als ‘advocatuurlijk’ respectievelijk ‘notarieel’ kunnen worden 

                                                
61 HR 6 mei 1986, NJ 1986/814 en NJ 1986/815. 
62 Vgl. ECLI:NL:RBAMS:2015:1775, r.o. 7.3.7 en HR 26 januari 2016, NJ 2016/163, r.o. 4.4; vgl. eveneens de 
brief van de Nederlandse Orde van Advocaten aan de Tweede Kamer over het professioneel verschoningsrecht 
d.d. 14 september 2015. 



133 
 

aangemerkt.63 Ten aanzien van de medicus en de geestelijke strekt het verschoningsrecht zich 
evenzo slechts uit over die werkzaamheden die zij in de uitoefening van die functie of 
hoedanigheid verrichten én waarover hun geheimhoudingsplicht zich uitstrekt. Dit wordt in de 
voorgestelde wettekst tot uitdrukking gebracht in artikel 1.6.2.2.2, tweede volzin. Daarin wordt 
bepaald dat het verschoningsrecht zich slechts uitstrekt tot die ‘wetenschap over hetgeen 
rechtstreeks verband houdt met hun in de eerste volzin bedoelde taak om bijstand en advies te 
verlenen’. Aldus wordt een wettelijk kader geboden waarbinnen door de praktijk van de 
verschillende beroepsbeoefenaren invulling moet worden gegeven aan het verschoningsrecht. Die 
invulling is in belangrijke mate mede afhankelijk van de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht en 
de communis opinio over de werkzaamheden waarover de geheimhoudingsplicht en het 
verschoningsrecht zich uitstrekken. Welke werkzaamheden dat zijn is mede afhankelijk van het 
normenkader zoals dat binnen de beroepsgroep geldt. De werking van de hier voorgestelde 
explicitering wordt derhalve verbeterd wanneer dit in de wet- en regelgeving van de 
beroepsgroepen helder wordt omschreven. Dat voorkomt discussies en procedures en helpt – 
indien er niettemin een procedure wordt gestart – de verdere rechtsvorming en een voortvarende 
rechterlijke oordeelsvorming. Daarom is eveneens overleg in gang gezet om samen met de 
betrokken beroepsgroepen (Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie (KNB)) en het openbaar ministerie te bekijken of meer helderheid kan worden 
verschaft over de werkzaamheden waarvoor en de situaties waarin de geheimhoudingsplicht geldt 
en waarin het verschoningsrecht kan worden ingeroepen. 
 
Zoals in de brief aan de Tweede Kamer van 24 november 201564 aangegeven hebben de 
gesprekken tot dusver geleid tot de constatering dat het wenselijk en mogelijk is ten aanzien van 
een aantal specifieke gevallen het beroepsgeheim nader af te bakenen. Het gaat daarbij om 
gevallen waarin geen sprake kan zijn van een beroepsgeheim. De volgende situaties zijn tot op 
heden geïdentificeerd: 
- een verschoningsgerechtigde verricht nevenwerkzaamheden niet in zijn hoedanigheid van 

advocaat of notaris (bijvoorbeeld als bestuurder van een rechtspersoon); 
- een verschoningsgerechtigde woont besprekingen bij met geen ander doel dan de inhoud van 

die besprekingen onder het bereik van het verschoningsrecht te brengen; 
- de (bedrijfs)administratie wordt bij een verschoningsgerechtigde ondergebracht met geen 

ander doel dan die administratie onder het bereik van het verschoningsrecht te brengen; en 
- een verschoningsgerechtigde wordt bij correspondentie in de cc meegenomen met geen ander 

doel dan de inhoud van die correspondentie onder het bereik van het verschoningsrecht te 
brengen.65 

 
Zoals in de eerdergenoemde brief aangegeven onderzoekt de NOvA of het mogelijk is om in de 
toelichting van de interne regelgeving van de beroepsgroep de grenzen van het verschoningsrecht 
duidelijker te markeren. In de brief van 16 december 201666 is aangegeven dat de commissie 
Loorbach – die zich in opdracht van de NOvA buigt over de herijking van de gedragsregels – in dat 
kader aandacht besteden aan de geheimhoudingsplicht van de advocaat. Naar verwachting zal 
deze commissie zijn werkzaamheden eind 2017 afronden. De KNB, het openbaar ministerie en het 
Bureau Financieel Toezicht (BFT) bekijken daarnaast gezamenlijk hoe de afstemming tussen KNB 
en openbaar ministerie ten aanzien van de inzet van het tuchtrecht, de samenloop tussen het 
tuchtrecht en het strafrecht en de informatie-uitwisseling kunnen worden verbeterd. De 
gesprekken daarover worden in 2017 voortgezet. Ook starten de KNB en het openbaar ministerie 
gezamenlijk binnen de beroepsgroep een discussie over de reikwijdte van het verschoningsrecht. 
Daarbij gaat het om het scheppen van meer duidelijkheid over de vraag welke activiteiten en 
welke informatie al dan niet onder de geheimhouding en het daarop gebaseerde verschoningsrecht 
vallen. Doel hiervan is om, ook ten behoeve van tuchtrechtelijke procedures, te verduidelijken in 
welke gevallen sprake is van oneigenlijk gebruik of misbruik van het verschoningsrecht door een 

                                                
63 Vgl. HR 10 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3258, r.o. 3.3 en HR 26 januari 2016, NJ 2016/163, r.o. 4.2. 
64 Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 289, p. 3. 
65 Vgl. HR 26 januari 2016, NJ 2016/163, r.o. 4.4. 
66 Kamerstukken II 2015/16, 17 050, nr. 533, p. 7-8. 
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notaris. Ook kan op basis van de discussie worden bekeken of interne regelgeving moet worden 
opgesteld. Deze afspraken worden de komende tijd verder uitgewerkt en uitgevoerd. Deze 
afspraken kunnen richting geven bij de beantwoording van de vraag welke werkzaamheden onder 
het verschoningsrecht vallen. 
 
Eveneens kan worden gekeken naar andere wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (voorheen de Wet melding 
ongebruikelijke transacties). Die wet brengt ook advocaten en notarissen bij het verrichten van 
bepaalde werkzaamheden onder een meldingsplicht. Voor zover er sprake is van een 
meldingsplicht, is er geen sprake van een geheimhoudingsplicht en kan er dus geen sprake zijn 
van een verschoningsrecht. Uitgezonderd van de meldingsplicht zijn diensten die volgens de 
toelichting bij die wet onder de ‘eigenlijke’ werkzaamheden van de advocaat of de notaris vallen.67 
Blijkens artikel 1, tweede lid, van voornoemde wet gaat het om werkzaamheden van een advocaat 
of een notaris betreffende de bepaling van de rechtspositie van een cliënt, diens 
vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een 
rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.  
 
Tot slot kan worden gekeken naar de huidige jurisprudentie van de Hoge Raad waarin de vraag 
voorligt over welke werkzaamheden het verschoningsrecht zich uitstrekt. In een aantal recente 
uitspraken overweegt de Hoge Raad dat een advocaat of notaris alleen een verschoningsrecht 
toekomt in het kader van zijn juridische dienstverlening aan een rechtzoekende die zich tot hem 
heeft gewend vanwege zijn hoedanigheid van advocaat of notaris.68 
 
Verschonen van bepaalde vragen 
Een wijziging ten opzichte van het huidige artikel 218 die verband houdt met het bovenstaande is 
dat de mogelijkheid tot het zich kunnen verschonen van een getuigenis als zodanig is komen te 
vervallen. Het professioneel verschoningsrecht is niet algemeen, zoals het verschoningsrecht van 
verwanten uit het huidige artikel 217; het professioneel verschoningsrecht beperkt zich tot 
bepaalde informatie die aan de verschoningsgerechtigde in het kader van zijn 
verschoningsgerechtigde werkzaamheden is verstrekt. Reeds in 1925 betoogden Blok en Besier 
dat de bepaling die de professioneel verschoningsgerechtigde ‘het recht geeft zich te verschonen 
niet alleen van het beantwoorden van bepaalde vragen, doch ook van het geven van een 
getuigenis in het algemeen, onjuist [is]. Wie als getuige verschenen is, kan te voren niet weten, of 
zijn getuigenis verlangd zal worden omtrent iets, waarvan de wetenschap hem is toevertrouwd in 
een ambt of beroep, uit hoofde waarvan hij tot geheimhouding verplicht is.’ De 
verschoningsgerechtigde zal per vraag moeten beoordelen of die vraag zich uitstrekt over 
wetenschap die onder zijn verschoningsrecht valt. Deze benadering spoort met de regeling over 
doorzoeking en inbeslagneming, waarbij de verschoningsgerechtigde ook niet de inbeslagneming 
van alle voorwerpen en gegevens kan verhinderen met een beroep op zijn verschoningsrecht, 
maar slechts de inbeslagneming van die voorwerpen en gegevens die onder zijn verschoningsrecht 
vallen. In het huidige artikel 96a, derde lid, onder b, en het huidige artikel 98 wordt deze 
beperking – anders dan bij de verwanten (die een algemeen verschoningsrecht hebben) – expliciet 
aangebracht. Artikel 1.6.2.2.2 wordt daarmee nu in overeenstemming gebracht. 
 
Alle wetenschap die rechtstreeks verband houdt met de verschoningsgerechtigde 
hulpverleningstaak 
Het huidige artikel 218 spreekt over informatie die aan de verschoningsgerechtigde ‘als zodanig is 
toevertrouwd’. Dit lijkt te impliceren dat enkel die informatie die de cliënt of patiënt aan de 
verschoningsgerechtigde verstrekt onder het verschoningsrecht valt; informatie die de 
verschoningsgerechtigde aan de cliënt of patiënt geeft, valt er – naar de letter van de wet 
genomen – niet onder. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld het medische of juridische advies dat 
de arts respectievelijk de advocaat aan de patiënt respectievelijk cliënt geeft, niet onder het 
verschoningsrecht zou vallen. Er wordt evenwel reeds lange tijd van uitgegaan dat alle 
                                                
67 Zie Kamerstukken II 2001/02, 28 018, nr. 5, p. 3. 
68 Zie ECLI:NL:HR:2015:3258, r.o. 3.3 en HR 26 januari 2016, NJ 2016/163, r.o. 4.2. 
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communicatie tussen cliënt of patiënt en verschoningsgerechtigde – voor zover deze rechtstreeks 
verband houdt met de verschoningsgerechtigde hulpverleningstaak – valt onder het bereik van het 
professioneel verschoningsrecht.69 
 
Bovendien hoeft niet alleen gedacht te worden aan mededelingen. Ook wetenschap van wat een 
verschoningsgerechtigde uit hoofde van zijn verschoningsgerechtigde werkzaamheden zelf 
waarneemt valt onder het bereik van het verschoningsrecht. Gedacht kan worden aan de arts die 
door waarneming aan of in het lichaam tot de conclusie komt dat de patiënt een bepaalde 
aandoening heeft.70 
 
Voorgesteld wordt om uitdrukkelijker in de wet op te nemen dat het verschoningsrecht zich niet 
alleen uitstrekt over informatie die de betrokkene aan de verschoningsgerechtigde toevertrouwt, 
maar ook over informatie die de verschoningsgerechtigde binnen de vertrouwensrelatie aan de 
betrokkene verstrekt en over eventuele waarnemingen die zich binnen de vertrouwensrelatie 
hebben plaatsgevonden. Daarom wordt voorgesteld de zinsnede uit het huidige artikel 218 
‘waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd’ in de nieuwe bepaling te 
vervangen door ‘omtrent de wetenschap over hetgeen rechtstreeks verband houdt met deze 
specifieke taakuitoefening’. De wetenschap moet ‘rechtstreeks’ verband houden met de 
verschoningsgerechtigde werkzaamheden. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat het moet 
gaan om een daadwerkelijk verband en niet om een ver verwijderd, zijdelings verband. 
 
Artikel 1.6.2.2.3 
Het voorgestelde artikel 1.6.2.2.3 ziet op de bronbescherming van journalisten. Het artikel komt 
overeen met artikel 218a, zoals dat is opgenomen in het wetsvoorstel bronbescherming van 
journalisten (Kamerstukken II 2014/15 34 032, nr. 2). 
 
Artikel 1.6.2.2.4 
Het voorgestelde artikel 1.6.2.2.4 ziet op het verschoningsrecht in verband met de betrokkenheid 
bij het verhoor van een bedreigde getuige. De bepaling komt overeen met het huidige artikel 
219a, met dien verstande dat een kleine redactionele wijziging is doorgevoerd: ‘De getuige’ is 
vervangen door ‘Getuigen’. 
 
Titel 6.3 Verschoningsplichten 
 
Titel 6.3 ziet op de verschoningsplichten, dat wil zeggen dat de verschoningsrechtigde zich niet 
alleen kan, maar zelfs moet beroepen op zijn verschoningsrecht. Zie ook de toelichting bij titel 6.2. 
 
Artikel 1.6.3.1 
Het voorgestelde artikel 1.6.3.1 ziet op de verschoningsplicht in verband met de betrokkenheid bij 
het verhoor van een afgeschermde getuige. De bepaling komt overeen met het huidige artikel 
219b, met dien verstande dat een kleine redactionele wijziging is doorgevoerd: ‘De getuige’ is 
vervangen door ‘Getuigen’. 
 
Artikel 1.6.3.2 
In het wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken (Kamerstukken II 2014/15, 34 032, nr. 2) 
wordt voorgesteld in het huidige artikel 98 de voorziening op te nemen dat de rechter-commissaris 
zich ten behoeve van de beoordeling van een beroep op het verschoningsrecht en het oordeel of 
sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden kan laten voorlichten door een 
vertegenwoordiger van de beroepsgroep waartoe de verschoningsgerechtigde behoort. Dit sluit 
aan bij de huidige praktijk waarin een dergelijke werkwijze veelal reeds wordt gevolgd. In het 
wetsvoorstel Boek 2 worden voorstellen gedaan om de positie van de vertegenwoordiger van de 
beroepsgroep te versterken, in die zin dat in bepaalde gevallen dat advies verplicht is. De 

                                                
69 Vgl. HR 19 november 1985, NJ 1986/533. 
70 Vgl. A.J. Blok & L.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafprocesrecht, Deel I, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1925, 
p. 543. 
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vertegenwoordiger van de beroepsgroep kan ten behoeve van zijn advisering aan de rechter-
commissaris kennisnemen van de verschoningsgerechtigde informatie. Ook de rechter-
commissaris kan inhoudelijk kennisnemen van de informatie ten behoeve van zijn oordeel. Deze 
jurisprudentie van de Hoge Raad (bijv. ECLI:NL:HR:2014:1566) zal in het wetsvoorstel Boek 2 
eveneens gecodificeerd worden. 
Voorkomen moet worden dat informatie, die naar het oordeel van de rechter-commissaris door het 
verschoningsrecht beschermd verdient, alsnog verkregen kan worden door de rechter-commissaris 
of de vertegenwoordiger van de beroepsgroep als getuige op te roepen en bij hen – met een 
beroep op de verklaringsplicht – een getuigenis daaromtrent af te dwingen. Voorgesteld wordt om 
te voorzien in een verschoningsplicht. Dit sluit aan bij de systematiek van de regeling van het 
professioneel verschoningsrecht, waarbij het in principe aan de verschoningsgerechtigde zelf is om 
een afweging te maken of hij zich op het verschoningsrecht zal beroepen. De rechter-commissaris 
toetst – al dan niet na het inwinnen van een advies van een vertegenwoordiger van de 
beroepsgroep – die beslissing. Wanneer hij tot het oordeel komt dat het beroep op het 
verschoningsrecht gerechtvaardigd is, moet het verschoningsrecht gerespecteerd worden. Er is 
dan geen ruimte meer voor de afweging of het verschoningsrecht geldt.  
 
Titel 6.4 Bepalingen betreffende de minderjarige getuige 
 
Titel 6.4 bevat bepalingen die specifiek zien op de minderjarige getuige. In paragraaf 7.6 is reeds 
aangegeven waarom in dergelijke bepalingen is voorzien. Het gaat om bepalingen over het 
beperken van het aantal verhoren van de minderjarige tot een minimum en het informeren van de 
ouders of voogd van de minderjarige. In het wetsvoorstel Boek 2 zijn bepalingen opgenomen over 
de toegang van de ouders of voogd (wettelijk vertegenwoordigers) van de minderjarige getuige tot 
het verhoor en de aanmaning (in plaats van het afnemen van de eed) door de rechter-
commissaris. 
 
Artikel 1.6.4.1 
Over het algemeen wordt aangenomen dat het zowel in het belang van de waarheidsvinding als in 
het belang van de minderjarige is, dat hij bij voorkeur slechts één keer wordt verhoord. 
Herhaaldelijke verhoren vergroten immers de kans op traumatisering – zeker bij minderjarigen – 
en kunnen leiden tot (onbedoelde) beïnvloeding van het geheugen. Dit geldt te meer bij jonge 
kinderen, waarbij het lastiger is te onderscheiden wat waarheid of fantasie is en wat moet worden 
toegeschreven aan onbegrip, een te geringe taalbeheersing of gêne om de volwassene die het 
verhoor afneemt te corrigeren dan wel terug te komen op wat is gezegd. Alleen wanneer de 
verdediging eerder geen kans heeft gehad om aan de minderjarige getuige vragen te (doen) 
stellen, of wanneer er nieuwe feiten of omstandigheden zijn die een nadere ondervraging wenselijk 
maken, wordt de minderjarige in voorkomende gevallen opnieuw verhoord. Voorgesteld wordt om 
in lijn hiermee in de wet te bepalen dat het aantal verhoren van de minderjarige getuige wordt 
beperkt tot een minimum. Dit betekent dat de verhorend ambtenaar er reeds bij het eerste 
verhoor naar streeft een zo volledig mogelijke verklaring van de getuige te verkrijgen en bekijkt 
hoe het ondervragingsrecht van de verdediging kan worden uitgeoefend. 
 
Artikel 1.6.4.2 
In het voorgestelde artikel 1.6.1.3 is bepaald dat de getuige wordt geïnformeerd over zijn rechten 
en plichten wanneer deze aan de orde zijn. Ten aanzien van de minderjarige komen daar nog 
enkele informatieverplichtingen ten opzichte van diens ouders en de voogd (hierna: de ouders) bij. 
Allereerst zullen de ouders van de minderjarige getuige moeten worden geïnformeerd over het 
tijdstip, de datum en de plaats van het verhoor en de wijze waarop het verhoor wordt afgenomen. 
Daarnaast zullen zij over de in artikel 1.6.1.3 genoemde rechten en plichten moeten worden 
geïnformeerd. Een dergelijke informatieverplichting aan de ouders van de minderjarige is in lijn 
met diverse (niet bindende) Europese en internationale instrumenten, waarin wordt voorzien in 
een opdracht aan de autoriteiten om de ouders van de minderjarige te informeren. Een voorbeeld 
is de (niet bindende) ECOSOC resolution 2005/20 Guidelines on Justice in Matters involving Child 
Victims and Witnesses on Crime. Achtergrond van de bepaling is de vertegenwoordigende en 
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beschermende rol die ouders hebben ten opzichte van hun minderjarige kinderen. Het informeren 
van de ouders kan in verschillende situaties achterwege worden gelaten. Het gaat dan allereerst 
om de situatie waarin het belang van het onderzoek zich verzet tegen het informeren van de 
ouders. Gedacht kan worden aan de situatie waarin de ouders (vermoedelijk) betrokken zijn bij 
het strafbare feit. Ook kan worden afgezien van het informeren van de ouders wanneer dat niet in 
het belang van de minderjarige is. Onder dit laatste kan ook worden verstaan de situatie waarin de 
minderjarige niet wil dat zijn ouders worden geïnformeerd. Tot slot kan worden afgezien van het 
informeren van de ouders wanneer zij geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. 
 
Titel 6.5 Leden koninklijk huis 
 
Artikel 1.6.5.1 
Het huidige artikel 226 bepaalt dat de Koning, diens vermoedelijke opvolger, hun echtgenoten en 
de Regent niet als getuigen worden verhoord, tenzij zij bij koninklijk besluit zijn gemachtigd tot 
het afleggen van een verklaring. De in dit wetsvoorstel opgenomen bepaling komt overeen met het 
huidige artikel 226, met dien verstande dat een redactionele verbetering is aangebracht. 
Naar de tekst van het huidige artikel 226 is het strikt genomen mogelijk dat deze leden van het 
koninklijk huis in gevallen waarin geen koninklijk besluit met een machtiging tot het afleggen van 
een verklaring is uitgevaardigd, niettemin schriftelijk worden opgeroepen of kunnen worden 
gedagvaard als getuige. Het desbetreffende lid van het koninklijk huis zou in dat geval op grond 
van het huidige artikel 213 verplicht zijn te verschijnen. Deze uitleg van artikel 226 wordt in de 
literatuur afgewezen, omdat een oproeping of dagvaarding van een getuige die vervolgens niet 
mag worden verhoord, nutteloos is.71 In de wettekst wordt dit verhelderd door eveneens te 
bepalen dat deze getuigen niet schriftelijk kunnen worden opgeroepen. De term dagvaarding komt 
te vervallen; er wordt enkel nog gesproken van oproepen. Aldus wordt de terminologie in lijn 
gebracht met de rest van het wetboek. De term dagvaarding is gereserveerd voor een beperkt 
aantal gerechtelijke mededelingen aan de verdachte; mededelingen aan anderen zijn oproepingen 
(vgl. Kamerstukken II 1995/96, 24 692, nr. 3, blz. 1). 
 
Hoofdstuk 7 De deskundige  
 
In paragraaf 7.7 is toegelicht waarom is afgezien van een artikelsgewijze toelichting van de 
bepalingen uit dit hoofdstuk. 
 
Hoofdstuk 8 De processtukken 
 
Artikel 1.8.1 
Dit artikel geeft een omschrijving van het begrip ‘processtukken’. De bepaling komt materieel 
overeen met het huidige artikel 149a, tweede lid. Wel is de omschrijving redactioneel aangepast. 
Zie daarvoor het algemene gedeelte van de toelichting op dit hoofdstuk. Uit de wetsgeschiedenis 
van artikel 149a, tweede lid, blijkt dat is beoogd een criterium in het leven te roepen aan de hand 
waarvan kan worden vastgesteld welke stukken als processtuk moeten worden gevoegd. De 
omschrijving brengt daarbij tot uitdrukking dat de relevantie voor de desbetreffende strafzaak voor 
de selectie van de stukken doorslaggevend is. Volgens de wetgever houdt de omschrijving van het 
begrip ‘processtukken’ voldoende rekening met de dossiervorming in het vooronderzoek. Bij dit 
criterium moet naar de toekomst wordt gekeken; het dossier ter terechtzitting geldt als 
eindperspectief. Ook tijdens het opsporingsonderzoek kunnen de stukken al op hun waarde voor de 
oordeelsvorming ter terechtzitting worden geselecteerd (Kamerstukken II 2009/10, 32 468, nr. 3, 
blz. 17-19). Het ligt daarbij in de rede dat het relevantiecriterium in die vroege fase van het 
strafproces ruimer wordt geïnterpreteerd dan in de fase die dicht tegen het onderzoek op de 
terechtzitting ligt. Zie verder over de verhouding tussen het begrip processtukken en het 
procesdossier Kamerstukken II 2010/11, 32 468, nr. 6, blz. 16-17 en paragraaf 1 van de nota van 
toelichting bij het Besluit processtukken in strafzaken (Stb. 2011, 602). 

                                                
71 Zie onder meer G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 141. 
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Artikel 1.8.2 
In het huidige artikel 149a, eerste lid, is de verantwoordelijkheid van de officier van justitie voor de 
samenstelling van de processtukken tijdens het opsporingsonderzoek vastgelegd. Zie voor de 
achtergrond Kamerstukken II 2009/10, 32 468, nr. 3, blz. 16 en 36. Deze bepaling is ongewijzigd 
overgenomen in artikel 1.8.2, eerste lid. Zoals in de algemene toelichting op hoofdstuk 8 is 
aangegeven, wordt voorgesteld deze verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de 
processtukken ook voor de overige processuele fasen van het strafproces in de wet tot uitdrukking 
te brengen. Daartoe strekt het tweede lid van artikel 1.8.2. Voor een aanduiding van de wijze 
waarop aan deze verantwoordelijkheid invulling dient te worden gegeven, wordt verwezen naar het 
eerdergenoemde Besluit processtukken in strafzaken met bijbehorende nota van toelichting. De 
inhoud van dat besluit zal overigens ook het uitgangspunt vormen voor de nadere regels die op 
grond van artikel 1.8.2, derde lid, zullen worden vastgesteld. Datzelfde geldt voor de inhoud van 
het Besluit digitale stukken Strafvordering (Stb. 2016, 359), waarvan de nota van toelichting 
eveneens nader ingaat op de verschillende facetten van de verantwoordelijkheid voor de 
samenstelling van de processtukken (blz. 14). Het vierde lid komt overeen met het huidige artikel 
149a, derde lid. Daaraan is nog de mogelijkheid toegevoegd om bij algemene maatregel van 
bestuur regels te stellen over de integriteit en de authenticiteit van processtukken in elektronische 
vorm. 
 
Artikel 1.8.3 
In dit artikel is het huidige artikel 149b ongewijzigd overgenomen. Het betreft de bevoegdheid van 
de officier van justitie om het voegen van bepaalde stukken bij de processtukken achterwege te 
laten. Voor een toelichting op deze regeling wordt verwezen naar Kamerstukken II 2009/10, 32 
468, nr. 3, blz. 28-31. 
 
Artikel 1.8.4 
Dit artikel vervangt het huidige artikel 30, dat ziet op het recht op kennisneming van de 
processtukken door de verdachte. De tekst van dat artikel is ongewijzigd overgenomen, met dien 
verstande dat het vierde lid in een techniekonafhankelijke terminologie spreekt van ‘een 
kennisgeving’ in plaats van ‘een schriftelijke mededeling’. Door de Wet herziening regels 
betreffende de processtukken in strafzaken is de regeling van de kennisneming door de verdachte 
flink aangepast. Het tijdstip waarop in elk geval kennisneming moet worden toegestaan, is 
sindsdien wettelijk vastgelegd (Kamerstukken II 2009/10, 32 468, nr. 3, blz. 20-23). Verder 
beschikt de verdachte nu over de mogelijkheid de rechter-commissaris te verzoeken om het stellen 
van termijn waarbinnen het openbaar ministerie hem inzage in het dossier moet verlenen 
(Kamerstukken II 2009/10, 32 468, nr. 3, blz. 19-20). En ten slotte is de beoordeling door de 
raadkamer bij bezwaar tegen de tijdelijke onthouding van de kennisneming overgegaan naar de 
rechter-commissaris. De gedachte daarachter is dat hierdoor de gegrondheid van het beroep op het 
onderzoeksbelang diepgaander kan worden getoetst omdat de rechter-commissaris – anders dan de 
raadkamer – inzage heeft in de stukken waarvan de officier van justitie de kennisneming tijdelijk wil 
onthouden (Kamerstukken II 2009/10, 32 468, nr. 3, blz. 24-26).  
In het voorgaande ligt besloten dat onderhavig artikel ook voortbouwt op de doelstelling van de 
recente aanpassingen aan artikel 30, namelijk dat de verdachte zo vroeg mogelijk in staat moet 
worden gesteld zijn inzagerecht te kunnen effectueren zodat hij wordt geïnformeerd over het 
verloop en de resultaten van het opsporingsonderzoek. Inzage in de stukken stelt hem in de 
gelegenheid om gebruik te maken van zijn verdedigingsrechten en een bijdrage te leveren aan de 
waarheidsvinding. Dat zich in de praktijk niet zelden gevallen voordoen waarin op verzoeken om 
kennisneming onvoldoende adequaat wordt gereageerd, onderstreept het belang van deze bepaling 
die tot uitgangspunt neemt dat de verdachte een in beginsel onbeperkte bevoegdheid tot 
kennisneming van de processtukken toekomt. 
 
Artikel 1.8.5 
Het voorgestelde artikel 1.8.5 wijst de stukken aan waarvan de verdachte de volledige 
kennisneming niet mag worden onthouden. De bepaling komt overeen met het huidige artikel 31, 
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zij het dat ten aanzien van onderdeel c is verduidelijkt dat niet steeds is vereist dat de verdachte 
daadwerkelijk de volledige inhoud van de processen-verbaal mondeling is meegedeeld. Met 
mondelinge mededeling van de korte inhoud kan ook worden volstaan zolang het maar gaat om 
processen-verbaal van verhoren waarvan de verdachte op dat moment de volledige inhoud 
mondeling kan worden meegedeeld.  
 
Artikel 1.8.6 
Het verkrijgen van afschriften van de processtukken is nu geregeld in artikel 32. De inhoud van die 
regeling is ongewijzigd overgenomen in dit artikel, behalve op het punt van de reeds besproken 
nieuwe terminologie van ‘kennisgeving’ in plaats van ‘schriftelijke mededeling’ in het derde lid. Voor 
een toelichting op dit artikel wordt verwezen naar Kamerstukken II 2009/10, 32 468, nr. 3, blz. 32-
33. Daarnaast kan worden opgemerkt dat in het kader van de totstandkoming van de Wet digitale 
processtukken Strafvordering naar voren is gebracht dat zoveel mogelijk wordt gestreefd naar 
verstrekking van afschriften via elektronische weg, maar dat het mogelijk moet blijven afschriften 
in papieren vorm te verkrijgen. Niet iedereen beschikt immers over een computer met aansluiting 
op het internet en is in staat met behulp daarvan afschriften te ontvangen (Kamerstukken II 
2014/15, 34 090, nr. 6, blz. 15-16). Zie voor de wijze waarop kan worden kennisgenomen van 
processtukken waarvan (langs elektronische weg) geen afschrift wordt verstrekt paragraaf 2.4 van 
de nota van toelichting bij het Besluit digitale stukken Strafvordering (Stb. 2016, 359). 
 
Artikel 1.8.7 
Dit artikel betreft de implementatie van artikel 3, derde lid, van richtlijn nr. 2010/64/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en 
vertaling in strafprocedures (PbEU L 280). Aan deze verplichting wordt op dit moment uitvoering 
gegeven door artikel 32a, dat door de Implementatiewet van 28 februari 2013 (Stb. 2013, 85; 
inwerkingtreding 1 oktober 2013) in het huidige wetboek is gevoegd. De tekst van het voorgestelde 
artikel 1.8.7 komt overeen met die bepaling, daargelaten de eerder aan de orde gestelde 
vervanging van het begrip ‘schriftelijke mededeling’ door ‘kennisgeving’ in het derde lid. Artikel 32a 
Sv (en daarmee ook onderhavig artikel) wordt toegelicht in Kamerstukken II 2011/12, 33 355, nr. 
3, blz. 14-15 en 30-31. Daarnaar zij verwezen. De laatste volzin van het huidige artikel 32a, 
betreffende de verplichting om de verdachte en de officier van justitie te horen alvorens te beslissen 
op het bezwaarschrift, is niet overgenomen om het artikel in overeenstemming te brengen met het 
desbetreffende artikel in de titel over de rechter-commissaris (artikel 1.2.4.7). 
 
Artikel 1.8.8 
Inhoudelijk komt deze bepaling overeen met het huidige artikel 33. Het ligt evenwel in de lijn der 
verwachtingen dat dit voorschrift in het kader van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 4 (De 
berechting) nog aanpassing zal ondergaan. Het voornemen bestaat namelijk om de mogelijkheid te 
creëren het aanhangig maken van de strafzaak gefaseerd te laten verlopen door voorafgaand aan 
de dagvaarding aan de verdachte een kennisgeving voornemen tot dagvaarding ter beschikking te 
stellen. De fase na de kennisneming voornemen tot dagvaarding is daarbij nadrukkelijk bedoeld om 
de verdediging in de gelegenheid te stellen nog onderzoekswensen kenbaar te maken. Een 
aanvullende voorziening die het mogelijk maakt dat de verdediging in die fase ook kan beschikken 
over alle processtukken en haar derhalve de kennisneming van bepaalde stukken niet meer kan 
worden onthouden, sluit daarop aan. 
 
Artikel 1.8.9 
Dit artikel regelt de mogelijkheid voor de verdachte om de officier van justitie te verzoeken 
bepaalde stukken die hij relevant vindt voor de beoordeling van de zaak te voegen bij de 
processtukken. Dezelfde voorziening is door de Wet herziening van de regels betreffende de 
processtukken in strafzaken als artikel 34 in het wetboek geïntroduceerd. Zie voor de toelichting op 
artikel 34 (en daarmee ook onderhavig artikel) Kamerstukken II 2009/10, 32 468, nr. 3, blz. 27-28. 
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Hoofdstuk 9 De kennisgeving van gerechtelijke mededelingen 
 
In paragraaf 7.9 is toegelicht waarom is afgezien van een artikelsgewijze toelichting van de 
bepalingen uit dit hoofdstuk. 
 
Hoofdstuk 10 Algemene voorzieningen  
 
Artikel 1.10.1 
Het nut van het opnemen van deze bepaling is in het algemeen toegelicht in paragraaf 4.5.4. 
Nieuw is de bepaling van dit artikel, waarin het informatieverkeer over een strafzaak tussen de 
burger en de overheid wordt geregeld. Dit vloeit voort uit de bevoegdheid van verdachten en 
slachtoffers om stukken aan de officier van justitie aan te bieden met het verzoek deze als 
processtuk in het dossier te doen voegen. Voor zover deze burgers te kennen hebben gegeven dat 
zij in staat en bereid zijn stukken elektronisch te ontvangen en te verzenden, kunnen zij dat doen 
via een daarvoor goedgekeurde elektronische voorziening. Dit geschiedt op basis van 
vrijwilligheid; burgers die van een dergelijke voorziening geen gebruik willen maken zullen hun 
berichten over de post kunnen inzenden. In de Wet digitale processtukken Strafvordering was met 
deze mogelijkheid al rekening gehouden (vergelijk de toevoegingen van artikel 36a en 51a, vijfde 
lid). Op den duur zal van de professionele rechtshulpverlener worden verwacht dat hij het 
berichtenverkeer met de strafrechtelijke instanties namens zijn cliënt primair elektronisch zal laten 
verlopen. Met de inwerkingtreding van deze bepaling zal uitdrukkelijk rekening worden gehouden 
met de stand van de praktijk in de rechtshulpverlening. 
 
Artikel 1.10.2 
Het eerste lid is het bestaande artikel 138e, ingevoegd bij de Wet digitale processtukken. 
Het tweede lid betreft het waarmerken van een elektronische handtekening, zoals opgenomen in 
138f, ingevoegd bij de Wet digitale processtukken. Voor de toelichting op deze artikel verwijs ik 
naar de desbetreffende wetsgeschiedenis (Kamerstukken 34 090). 
Een nieuwe bepaling is opgenomen in het derde lid: bij algemene maatregel van bestuur kunnen 
nadere eisen worden gesteld aan de elektronische overdracht van gegevens in strafzaken tussen 
de strafrechtelijke instanties met het oog op verdere digitalisering en verbetering van de interne 
communicatie. In het wetboek zijn nu geen regels gesteld over het berichtenverkeer binnen de 
strafrechtketen, met uitzondering van een algemene verplichting tot het beschikbaar stellen van 
informatie aan een bevoegde ambtenaar of instantie met het oog op diens goede taakvervulling. 
De eerste stap naar het digitale procesdossier is dat er uitsluitend elektronische overdracht 
plaatsvindt tussen de instanties die aan dat dossier bijdragen op basis van nadere technische 
eisen, die bij algemene maatregel van bestuur kunnen worden gesteld. Hiervoor kan worden 
gedacht aan een verplichting tot het langs elektronische weg aanleveren van bepaalde stukken. 
Het is immers niet wenselijk als de verschillende instanties eigen eisen en voorwaarden stellen aan 
het elektronisch opmaken en overdragen van berichten, die niet zijn afgestemd met de overige 
instanties uit de strafrechtelijke keten. In het licht van de ontwikkeling naar de beschikbaarstelling 
van gegevens vanaf een enkele locatie aan de verschillende instanties binnen de strafrechtelijke 
keten zal in het algemeen kunnen worden gesproken van het ter beschikking stellen van stukken, 
meestal met het oog op verwerking daarvan in de volgende stap in de keten. 
 
Artikel 1.10.3 
De inhoud van artikel 124a is hier met enkele redactionele aanpassingen opgenomen vanwege het 
algemene karakter van deze bepalingen die in alle stadia van de strafrechtelijke procedure van 
toepassing kan zijn. Zij is voornamelijk van belang voor het nemen van ordemaatregelen teneinde 
de toepassing van bevoegdheden op een behoorlijke wijze te kunnen laten verlopen. 
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Artikel 1.10.4 
Het betreft hier een vernummering van artikel 131a met louter redactionele aanpassingen. 
 
Artikel 1.10.5 
Het betreft hier een vernummering van artikel 27b met louter redactionele aanpassingen. 
 
Artikel 1.10.6 
Het betreft hier een vernummering van artikel 27, vierde en vijfde lid. 
 
Artikel 1.10.7 
Dit artikel bevat een grondslag om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels te 
stellen over de verwerking van gegevens die door de uitoefening van de bevoegdheden zijn 
verkregen. Het is de bedoeling dat deze grondslag tijdelijk van aard is en komt te vervallen zodra 
een gegevensverwerkingswet tot stand is gebracht waarin, zoals eerder aangekondigd 
(Kamerstukken II 2013/14, 33 842, nr. 2), de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de 
Wet politiegegevens opgaan. In het licht van dit voornemen ligt het niet voor de hand om de nu op 
enkele plaatsen in het huidige wetboek voorziene bepalingen over gegevensverwerking in het 
nieuwe wetboek op het niveau van de wet te handhaven. Voorgesteld wordt die bepalingen tijdelijk 
in een algemene maatregel van bestuur op te nemen, voor het geval de voorgenomen 
gegevensverwerkingswet op het moment van inwerkingtreding van het nieuwe wetboek nog niet 
tot stand zou zijn gekomen. Het nu toegelichte artikel geeft daarvoor de wettelijke grondslag. In 
die algemene maatregel van bestuur kunnen de gegevensverwerkingsregels worden 
samengenomen die bij of krachtens het huidige wetboek zijn gesteld. Het betreft nu de artikelen 
27a, 27b en 55c (gegevensverwerking identiteitsgegevens), 61a (verwerking handpalmafdrukken) 
125m (vernietigen gegevens tijdens doorzoeking ter vastlegging gegevens en gebruik ander 
onderzoek), 126nb (vernietiging gegevens inzet scanapparatuur), 126cc en 126dd (verwerken van 
gegevens die door de uitoefening van enkele bijzondere opsporingsbevoegdheden zijn verkregen) 
en 151a (verwerking DNA-gegevens), alsmede de onderliggende uitvoeringsbesluiten. 
 
In de algemene maatregel van bestuur zullen alleen op het moment van inwerkingtreding van het 
nieuwe wetboek bestaande regels die bij of krachtens het huidige wetboek zijn gesteld, worden 
overgenomen. De vraag of deze regels aanpassing of aanvulling behoeven zal worden bezien bij de 
voorbereiding van de gegevensverwerkingswet. Daarop zal één uitzondering worden gemaakt. Die 
uitzondering houdt in dat de huidige regels over de verwerking van gegevens die bij een 
doorzoeking ter vastlegging van gegevens zijn verkregen, ook zullen gaan gelden voor de 
verwerking van gegevens die – buiten het verband van een doorzoeking ter vastlegging van 
gegevens – bij een onderzoek van een inbeslaggenomen gegevensdrager zijn verkregen. Zoals in 
de toelichting op hoofdstuk 7 van Boek 2 is aangegeven, is geen rechtvaardiging voorhanden voor 
het maken van een onderscheid tussen beide. 
 
Gekozen is voor een dynamische verwijzing naar regels over gegevensverwerking die op het 
moment van inwerkingtreding van het nieuwe wetboek bij of krachtens het oude wetboek zijn 
voorzien. Op die manier wordt bereikt dat met betrekking tot in het nieuwe wetboek opgenomen 
bevoegdheden alle op dat moment inmiddels voorhanden regels over verwerking van gegevens die 
door de uitoefening van die bevoegdheden worden verkregen, naar de algemene maatregel van 
bestuur moeten worden overgeheveld. 
 
De Minister van Veiligheid en Justitie, 
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