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ALGEMEEN DEEL 

1 Inleiding 

Een belangrijk onderdeel van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering betreft het 
opsporingsonderzoek. Het opsporingsonderzoek wordt in het nieuwe wetboek opgenomen in Boek 
2. Dit wetsvoorstel strekt ertoe om Boek 2 van het nieuwe wetboek vast te stellen en voorziet in 
een integrale herstructurering van de bestaande wettelijke regeling van het opsporingsonderzoek. 
Over de wijze waarop de herstructurering van het opsporingsonderzoek vorm krijgt, is eerder in 
hoofdlijnen ingegaan in de nota waarin de contouren van het nieuwe Wetboek van Strafvordering 
zijn geschetst (Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 278, verder te noemen: de contourennota). 
Zoals in de contourennota is aangegeven, is een herstructurering van het opsporingsonderzoek 
dringend nodig. De regeling van het opsporingsonderzoek in het huidige wetboek is door de vele 
opeenvolgende wijzigingen onoverzichtelijk en ontoegankelijk geworden. Ook is de regeling op 
onderdelen verouderd. Verder kan het nodige worden gedaan om procedures te stroomlijnen en 
administratieve lasten te verlichten, vooral bij de regeling van de heimelijke bevoegdheden en die 
tot het bevelen van de uitlevering van gegevens. Ook ontbreekt op dit moment in het wetboek een 
algemeen kader voor de normering van het opsporingsonderzoek. 
 
Zoals blijkt uit de brief bij de contourennota (paragraaf 3.6) is een van de uitgangspunten van de 
modernisering om, voor zover dat door middel van wetgeving mogelijk is, bij te dragen aan het 
bevorderen van de kwaliteit van het opsporingsonderzoek. De kwaliteit van het 
opsporingsonderzoek bepaalt in belangrijke mate het verdere verloop van de strafprocedure en de 
kwaliteit van die procedure als geheel. Dit wetsvoorstel draagt daaraan bij door het scheppen van 
een overzichtelijke, toegankelijke en gemoderniseerde regeling. Onderdeel daarvan vormt 
introductie van een algemeen kader voor de normering van het opsporingsonderzoek. Ook draagt 
het wetsvoorstel bij aan het streven naar kwaliteitsverbetering van processen-verbaal van 
opsporingsambtenaren. 
 
Dit wetsvoorstel heeft raakvlakken met het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het 
nieuwe (Strafvordering in het algemeen). Daarnaast heeft dit wetsvoorstel raakvlakken met het 
wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 6 (Bijzondere procedures) en met het wetsvoorstel 
Internationale rechtshulp in strafzaken (zie Kamerstukken II 2015/16, 34 493, nr. 2) waarvan de 
inhoud te zijner tijd in Boek 7 van het nieuwe wetboek zal worden opgenomen. Ook in die 
wetsvoorstellen worden enkele bepalingen over het opsporingsonderzoek opgenomen. In deze 
memorie wordt op de plaatsen waar dat relevant is, aangegeven hoe dit wetsvoorstel zich 
verhoudt tot de wetsvoorstellen waarmee het samenhangt. 
 
De voorgestelde hoofdstukindeling van Boek 2, die in paragraaf 2.2 nader wordt toegelicht, is als 
volgt: 
1.  Algemene bepalingen 
2. De aangifte 
3. Verhoren 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 
 
In deze memorie wordt eerst, in paragraaf 2, ingegaan op enkele onderwerpen die voor Boek 2 als 
geheel van belang zijn. Geschetst wordt welke uitgangspunten bij het opsporingsonderzoek 
worden gehanteerd, hoe de bepalingen over het opsporingsonderzoek in hoofdlijnen worden 
geordend en wordt aandacht besteed aan algemene terminologische kwesties. Ook zal in die 
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paragraaf worden ingegaan op de met dit wetsvoorstel nagestreefde vereenvoudiging van de 
verdenkingscriteria. Daarna wordt in de paragrafen 3 tot en met 12 ingegaan op de hoofdlijnen 
van de verschillende hoofdstukken van Boek 2, in de volgorde waarin zij hierboven zijn aangeduid. 
Paragraaf 13 is vervolgens gewijd aan de Grondrechtelijke en mensenrechtelijke aspecten van 
daarvoor relevante onderdelen van het wetsvoorstel die een inhoudelijke wijziging inhouden ten 
opzichte van het huidige wetboek. Het algemeen deel van deze memorie wordt afgesloten met 
paragraaf 14 waarin wordt ingegaan op de effecten voor de uitvoeringspraktijk van die onderdelen 
van het wetsvoorstel die een inhoudelijke wijziging inhouden ten opzichte van het huidige 
wetboek. Daarna volgt 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 dit wetsvoorstel en in het wetsvoorstel tot vaststelling 
van Boek 1 van het nieuwe wetboek. Tenzij anders is aangegeven, wordt met hoofdstuk 
gerefereerd aan een hoofdstuk van Boek 2. 
 
2 Uitgangspunten, ordening en terminologie, en verdenkingscriteria 

2.1 Uitgangspunten 

Zoals in de contourennota (paragraaf 2.2.1) is aangegeven, blijven belangrijke uitgangspunten 
van het opsporingsonderzoek ook in het nieuwe wetboek behouden: 

- Het opsporingsonderzoek wordt onder gezag van de officier van justitie door 
opsporingsambtenaren verricht. 

- De verhouding tussen de officier van justitie en de rechter-commissaris, zoals deze is 
bevestigd met de Wet versterking positie rechter-commissaris, blijft ongewijzigd. 

- Mede tegen de achtergrond van het streven om de kwaliteit van het opsporingsonderzoek 
te bevorderen, blijft het uitgangspunt behouden dat het opsporingsonderzoek het 
fundament is van de in de zaak te nemen afdoeningsbeslissing en, in geval van afdoening 
door de rechter, van het onderzoek op de terechtzitting. Het opsporingsonderzoek moet 
een volledig en zorgvuldig beeld geven van wat in een concrete zaak aan onderzoek is 
verricht. 

- Opsporingshandelingen die een meer dan beperkte inbreuk op een grondrecht van de 
burger maken of risico’s voor de integriteit of beheersbaarheid van de opsporing in het 
leven roepen, vergen regeling bij wet (zie nader paragraaf 3.1). 

- Naarmate de uitoefening van een bevoegdheid ingrijpender is, gelden zwaardere wettelijke 
toepassingscriteria. 

- Een volledige beschrijving in wet- en regelgeving van alle (denkbare) 
opsporingshandelingen wordt niet nagestreefd (zie nader paragraaf 3.1). 

 
Ook de huidige wettelijke definitie van opsporing/opsporingsonderzoek als opgenomen in artikel 
132a wordt, voorzien van enkele redactionele bijstellingen, overgenomen, en dus als uitgangspunt 
van het opsporingsonderzoek gehanteerd. Deze definitie wordt opgenomen in de algemene 
bepalingen van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek. In dat 
wetsvoorstel is – in artikel 1.1.2.2 – opsporing van strafbare feiten waarmee 
opsporingsambtenaren zijn belast, gedefinieerd als het verrichten van onderzoek met betrekking 
tot strafbare feiten met een strafvorderlijk doel. Het spreekt voor zich dat die definitie van groot 
belang is voor de regeling van het opsporingsonderzoek die in dit wetsvoorstel is neergelegd. 
Daarom wordt nu ingegaan op de wijze waarop deze definitie doorwerkt in dit wetsvoorstel. 
De in het huidige artikel 132a opgenomen definitie van opsporing heeft bij de Wet tot verruiming 
van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven (Wet van 20 
november 2006, Stb. 580) zijn huidige formulering gekregen, en is bij die gelegenheid ontdaan 
van verdenkingscriteria. Het doel van het onderzoek, het nemen van “strafvorderlijke 
beslissingen”, is nu bepalend voor de vraag of van opsporing sprake is. Hoewel de meeste 
opsporingsonderzoeken zullen starten nadat een verdenking van een strafbaar feit is gerezen, kan 
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ook van opsporing sprake zijn wanneer er nog geen concrete verdenking van een strafbaar feit 
bestaat. De definitie van opsporing, ontdaan van haar verdenkingscriteria, is gekozen om ook het 
preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebieden in het kader van terrorismebestrijding mogelijk te 
maken, ook zonder concrete aanwijzingen voor een terroristisch misdrijf (Kamerstukken II 
2004/05, 30 164, nr. 3, blz. 16). Ook was de wetgever van oordeel dat het opsporingsbegrip beter 
aansluit bij bevoegdheden in bijzondere wetten, die veelal kunnen worden uitgeoefend zonder dat 
sprake behoeft te zijn van een concrete verdenking. Uit een en ander kan worden afgeleid dat ook 
het speuren naar mogelijk begane strafbare feiten, voor zover gericht op het nemen van 
strafvorderlijke beslissingen, – in de vakliteratuur ook wel aangeduid als repressieve controle – 
onder de definitie van opsporing valt. Dit kan ook uit de rechtspraak van de Hoge Raad worden 
afgeleid. Wanneer de politie bijvoorbeeld een zogenaamd “veelplegerteam” inzet om personen die 
als veelpleger te boek staan, kortstondig te volgen, om vervolgens strafrechtelijk op te treden 
wanneer zij zich schuldig maken aan een strafbaar feit, berust dit volgens de Hoge Raad op de 
taakstellende bepalingen waarbij de betrokken functionarissen met opsporing zijn belast (HR 13 
november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9338, NJ 2013/413). Uit de wetsgeschiedenis kan overigens 
worden afgeleid dat preventieve controle en bestuursrechtelijk toezicht niet onder het 
opsporingsbegrip vallen (Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 3, blz. 17). 
De recent gemaakte keuze om het doel van het onderzoek beslissend te laten zijn voor de vraag of 
van opsporingsonderzoek sprake is, kan nog steeds worden onderschreven, en werkt ook in dit 
wetsvoorstel door. Het is immers onverminderd wenselijk dat wanneer opsporingsambtenaren 
onderzoek verrichten dat de strafrechtelijke handhaving van de wet tot doel heeft, zij onder het 
gezag staan van het openbaar ministerie, de officier van justitie aan deze ambtenaren bevelen kan 
geven, en de algemene verbaliseringsplicht zoals opgenomen in dit wetsvoorstel van toepassing is 
(zie Kamerstukken II 2005/06, 30 164, nr. 7, blz. 25). 
Zoals hierboven is aangegeven, kan uit de wetsgeschiedenis worden afgeleid dat ook het speuren 
naar mogelijk begane strafbare feiten met als doel om bij ontdekking daarvan strafrechtelijk op te 
treden, onder opsporing valt. In dit licht kan onder “strafvorderlijke beslissingen” ook de beslissing 
worden begrepen om, wanneer onderzoek naar mogelijk begane strafbare feiten geen verdenking 
oplevert, geen verder onderzoek uit te voeren. Dat ook het niet uitvoeren van verder onderzoek 
kwalificeert als een “strafvorderlijke beslissing” is echter voor misverstand vatbaar. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de keuze in het huidige wetboek om een verkennend onderzoek te positioneren als 
een onderzoek dat de “voorbereiding” van opsporing tot doel heeft (zie het huidige artikel 129gg). 
Dat het verkennend onderzoek door de wetgever niet tot opsporing wordt gerekend, verdedigde 
hij door erop te wijzen dat een verkennend onderzoek niet gericht is op het “nemen van concrete 
in de wet omschreven strafvorderlijke beslissingen” (Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 3, blz. 
17). Inderdaad hoeft een verkennend onderzoek niet uit te monden in strafvorderlijke 
vervolgstappen. Maar dat geldt ook voor het fouilleren in een veiligheidsrisicogebied dat geen 
resultaat oplevert. De aanduiding van het verkennend onderzoek als “voorbereiding” van 
opsporing kan dus al in het licht van het huidige opsporingsbegrip als onjuist worden aangemerkt.1 
Het verkennend onderzoek wordt in hoofdstuk 9 daarom niet langer als voorbereiding van 
opsporing aangeduid. En in het opsporingsbegrip is “met als doel het nemen van strafvorderlijke 
beslissingen” vervangen door: met een strafvorderlijk doel. Zo komt ook in het opsporingsbegrip 
wat beter tot uitdrukking dat het afzien van (verdere) strafvorderlijke vervolgstappen daar mede 
onder te begrijpen is. 
De huidige formulering van het opsporingsbegrip (“met als doel het nemen van strafvorderlijke 
beslissingen”) kan de gedachte oproepen dat het daarbij alleen kan gaan om (uiteindelijk) ten 
aanzien van een verdachte te nemen strafvorderlijke beslissing, zoals de vervolgingsbeslissing. 
Deze gedachte spoort niet met een moderne strafvordering, waarin ook aan de belangen van 
slachtoffers en nabestaanden, en aan de belangen van de maatschappij als geheel, recht moet 
worden gedaan. Het uiteindelijk doel van het strafproces, en daarmee ook van opsporing, is in de 
woorden van de onderzoekers van het onderzoeksproject Strafvordering 2001 het bevorderen dat 

                                                
1 G.J.M. Corstens/M.J. Borgers, Het Nederlands strafprocesrecht, achtste druk 2014, blz. 285 en B.F. Keulen en 
G. Knigge, Strafprocesrecht, dertiende druk 2016, blz. 279. 
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de overheidsreactie op een vermoedelijk gepleegd strafbaar feit in alle opzichten adequaat is.2 
Wanneer de verdachte kort na het begaan van een ernstig misdrijf is overleden, zal ten aanzien 
van hem geen sprake meer kunnen zijn van een strafvorderlijke beslissing. Ook zal tegen hem 
uiteraard geen vervolging meer kunnen worden ingesteld (zie artikel 69 Sr). De belangen van 
slachtoffers en nabestaanden, en van de maatschappij als geheel, kunnen er echter mee gediend 
zijn dat opsporingsambtenaren onder het gezag van het openbaar ministerie onderzoek doen naar 
de toedracht van het misdrijf en nagaan of de inmiddels overleden verdachte de dader is. Het 
belang van de maatschappij om ook in gevallen waarin de verdachte na een ernstig misdrijf is 
overleden, over de toedracht van dat misdrijf meer helderheid te verkrijgen, is ook een doel van 
de strafvordering. Daartoe kunnen ook strafvorderlijke bevoegdheden worden ingezet. Tegen deze 
achtergrond wordt in hoofdstuk 6, dat betrekking heeft op bevoegdheden ten aanzien van het 
lichaam, voorgesteld om uitdrukkelijk in het nieuwe wetboek neer te leggen dat onder bepaalde 
voorwaarden onderzoek kan worden gedaan met betrekking tot het lichaam van een overleden 
verdachte of een overleden slachtoffer (zie paragraaf 8.2). 
 
2.2 Ordening en terminologie 

Het streven is er bij de herstructurering van het opsporingsonderzoek op gericht om de 
overzichtelijkheid en toegankelijkheid van de (huidige) wettelijke regeling van het 
opsporingsonderzoek te verbeteren. Daartoe worden het opsporingsonderzoek en de 
bevoegdheden die in dat kader kunnen worden uitgeoefend, opnieuw geordend. Hieronder worden 
enkele uitgangspunten van deze ordening besproken, en ook enkele daarmee samenhangende 
algemene terminologische kwesties. 
 
2.2.1 Het opschrift van Boek 2 

Voorgesteld wordt om aan Boek 2 van het nieuwe wetboek het opschrift “Het 
opsporingsonderzoek” mee te geven. Het opsporingsonderzoek vormt veruit het belangrijkste 
onderdeel van wat in de wandelgangen het vooronderzoek wordt genoemd. Het onderzoek dat 
door de rechter-commissaris in het vooronderzoek wordt verricht, maakt strikt genomen geen deel 
uit van het opsporingsonderzoek. Opsporingsonderzoek is immers het onder gezag van de officier 
van justitie staande onderzoek dat door opsporingsambtenaren wordt verricht. Maar het optreden 
van de rechter-commissaris kan wel worden gezien als een waarborg waarmee het 
opsporingsonderzoek is omgeven. Op grond van artikel 1.2.4.1 van het wetsvoorstel tot 
vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek oefent de rechter-commissaris zijn bevoegdheden 
uit in het belang van de rechtsbescherming en van de volledigheid, de evenwichtigheid en de 
voortgang van het opsporingsonderzoek. In die zin is het niet bezwaarlijk als ook de 
bevoegdheden die de rechter-commissaris in het vooronderzoek uitoefent, zijn opgenomen in een 
boek dat opsporingsonderzoek als opschrift heeft. 
Overwogen is de term voorbereidend onderzoek (of vooronderzoek) als opschrift te hanteren. Die 
term is om de volgende redenen echter minder adequaat. De term stamt uit een verleden tijd 
waarin het onderzoek naar strafbare feiten geschiedde door de rechter, waarbij een onderscheid 
werd gemaakt tussen het vooronderzoek en het eindonderzoek. Het vooronderzoek lag in handen 
van de rechter-commissaris en had een voorbereidend karakter. Het wetboek van 1926 ging ervan 
uit dat het “echte” onderzoek op de terechtzitting door de rechter plaatsvond. In zaken waarin 
geen vooronderzoek plaatsvond, werd “rauwelijks” gedagvaard. Aan het opsporingsonderzoek 
kwam bij deze organisatie van het strafproces een zeer bescheiden plaats toe. Meer dan een 
opstapje naar het gerechtelijke vooronderzoek en het eindonderzoek was het niet. Dat is in de 
loop van de tijd sterk veranderd. Het vooronderzoek verschoof naar de opsporing. Het optreden 
van de rechter-commissaris heeft inmiddels het karakter van een incident in het 
opsporingsonderzoek. Ook is de term voorbereidend onderzoek een andere lading gaan dekken. 

                                                
2 M.S. Groenhuijsen en G. Knigge, “Algemeen deel”, in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het onderzoek 
ter terechtzitting, eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, blz. 1-55, in het bijzonder blz. 
45 en M.S. Groenhuijsen en G. Knigge, “Algemeen deel”, in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Afronding 
en verantwoording, eindrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, blz. 3-185, in het bijzonder blz. 45. 
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Het ging niet steeds meer om onderzoek dat aan het eindonderzoek op de terechtzitting 
voorafging, zoals het verouderde artikel 132 stipuleert. Het leeuwendeel van de strafzaken wordt 
na een vooronderzoek immers buitengerechtelijk afgedaan. Bovendien stopt de opsporing niet per 
se als het onderzoek op de terechtzitting aanvangt. Niet alle opsporingsonderzoek is dus 
voorbereidend onderzoek in de betekenis van het huidige artikel 132. 
In het huidige wetboek komt de term voorbereidend onderzoek slechts sporadisch voor. Als 
bouwsteen van de wettelijke regeling kan deze term worden gemist. 
Om al deze redenen kan de term opsporingsonderzoek als opschrift van Boek 2 worden 
gehanteerd en kan het begrip voorbereidend onderzoek als wettelijke term zonder bezwaar 
vervallen. De ingeburgerde term voorbereidend onderzoek of vooronderzoek zal wel in de memorie 
van toelichting worden gehanteerd, zeker in de gevallen waarin mede of uitsluitend aan het 
onderzoek van de rechter-commissaris wordt gerefereerd. 
 
De definitie van het begrip opsporingsonderzoek is zoals vermeld in paragraaf 2.1 overigens 
opgenomen in hoofdstuk 1 van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe 
wetboek. 
 
2.2.2 Plaats algemene bepalingen opsporingsonderzoek in het nieuwe wetboek 

Voorgesteld wordt om algemene bepalingen van het opsporingsonderzoek in hoofdstuk 1 op te 
nemen. Deze algemene bepalingen worden hieronder inhoudelijk besproken. Op deze plaats is van 
belang aandacht te schenken aan de verhouding tussen enerzijds deze algemene bepalingen en 
anderzijds bepalingen van het opsporingsonderzoek die buiten Boek 2 zijn te vinden. Veruit de 
meeste bepalingen over het opsporingsonderzoek worden met dit wetsvoorstel in Boek 2 
opgenomen. Enkele bepalingen zijn echter buiten Boek 2 voorzien. Een voorbeeld daarvan vormen 
de bepalingen over het opsporingsonderzoek buiten het gebied van een rechtbank die te zijner tijd 
zullen worden opgenomen in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 6 van het nieuwe wetboek 
(Bijzondere procedures) alsook de bepalingen over het opsporingsonderzoek die zijn opgenomen in 
het wetsvoorstel internationale rechtshulp in strafzaken (te zijner tijd op te nemen in Boek 7). 
Dat er ook bepalingen over het opsporingsonderzoek buiten Boek 2 zijn voorzien, roept de vraag 
op waar algemene bepalingen over het opsporingsonderzoek, waaronder de bepalingen over 
verslaglegging door opsporingsambtenaren, het beste kunnen worden ondergebracht. Omdat het 
zwaartepunt van het opsporingsonderzoek in Boek 2 ligt, en dit boek de meest algemene regeling 
van het opsporingsonderzoek bevat, is ervoor gekozen om deze bepalingen met dit wetsvoorstel in 
hoofdstuk 1 van Boek 2 op te nemen. Opneming in Boek 2 betekent echter allerminst dat deze 
bepalingen geen betekenis hebben voor die delen van het opsporingsonderzoek die elders dan in 
Boek 2 zijn genormeerd. Integendeel: deze bepalingen zijn ook daarop van toepassing. Dit volgt 
behalve uit de aard van de zaak ook uit de volgorde van de boeken. 
 
2.2.3 Thematische ordening  

Uitgangspunt bij de herstructurering van het opsporingsonderzoek is een, ten opzichte van de 
wettelijke regeling in het huidige wetboek, meer thematische ordening (zie paragraaf 3.3 van de 
contourennota). De hoofdlijnen van deze meer thematische ordening worden hieronder 
beschreven. De beschrijving beperkt zich tot de hoofdlijnen van de ordening aan de hand van de in 
dit wetsvoorstel voorgestelde hoofdstukindeling van Boek 2. Daarbij wordt, mede omdat dat 
relevant is voor het opschrift van de hoofdstukken van Boek 2, ingegaan op de achtergronden van 
het gebruik van de term bevoegdheden. De verdere ordening binnen de hoofdstukken van Boek 2 
wordt toegelicht in de paragrafen over deze hoofdstukken. 
In het opschrift van de meeste hoofdstukken wordt over “bevoegdheden” gesproken. In het 
huidige wetboek wordt een terminologisch onderscheid gemaakt tussen opsporingsbevoegdheden 
en dwangmiddelen. Dit onderscheid is volgens de onderzoekers van het onderzoeksproject 
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Strafvordering 2001 “weinig helder en begripssystematisch niet te hanteren”.3 Er zijn 
opsporingsbevoegdheden die in het wetboek niet als dwangmiddel zijn aangemerkt, maar die wel 
tegen de wil van verdachten of derden kunnen worden ingezet. Bovendien hebben 
opsporingsbevoegdheden in het algemeen met dwangmiddelen gemeen dat zij een inbreuk maken 
op rechten en vrijheden van burgers. Dat is dus geen exclusief kenmerk van een dwangmiddel. 
Verder hebben dwangmiddelen veelal opsporing als doel. Dat doel is dus geen exclusief kenmerk 
van opsporingsbevoegdheden. Ten slotte verbindt de wet geen rechtsgevolgen aan het 
onderscheid tussen opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen.4 Om deze reden is het 
aangewezen in het nieuwe wetboek uit te gaan van de term bevoegdheden. 
 
De hoofdstukken zijn zoveel mogelijk thematisch geordend. Dit komt ook in het opschrift van de 
hoofdstukken tot uitdrukking. Wat betreft de volgorde waarin de thematische hoofdstukken 
worden geplaatst, wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de meest voorkomende chronologie van 
het opsporingsonderzoek, te beginnen met de aangifte en het verhoor door opsporingsambtenaren 
van verdachten en getuigen. 
In dit licht is de keuze gemaakt om de procedurele regeling met betrekking tot de aangifte in 
hoofdstuk 2 op te nemen, dat direct op de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 volgt. In 
hoofdstuk 3 is vervolgens het verhoor door opsporingsambtenaren van verdachten en getuigen 
opgenomen. 
In een tussenliggend hoofdstuk 4 zijn bepalingen over het deskundigenonderzoek en de 
voorlichtingsrapportage in opdracht van de officier van justitie opgenomen. Dit hoofdstuk is niet 
goed inpasbaar in de meest voorkomende chronologie van het opsporingsonderzoek. Om 
inhoudelijke redenen ligt het voor de hand om dit hoofdstuk vóór de daarna volgende 
hoofdstukken op te nemen. 
Hoofdstuk 5 bevat bevoegdheden tot vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming en vangt aan met 
onder meer de bevoegdheid tot het aanhouden van verdachten. Voorgesteld wordt om 
bevoegdheden met betrekking tot het lichaam direct na de bevoegdheden tot vrijheidsbeperking 
en vrijheidsbeneming te plaatsen, in hoofdstuk 6. Argument daarvoor is dat dit in zoverre aansluit 
bij de meest voorkomende chronologie, dat onderzoek aan de kleding en onderzoek aan/in het 
lichaam vrijwel altijd (direct) na de aanhouding van de verdachte plaatsvindt. 
Het verdient de voorkeur om de bevoegdheden met betrekking tot voorwerpen en gegevens, 
waaronder ook de bevoegdheden tot het bevelen van de uitlevering van gegevens vallen, in één 
hoofdstuk samen te nemen, en vooraf te laten gaan aan een hoofdstuk over heimelijke 
bevoegdheden. Vandaar, dat bevoegdheden met betrekking tot voorwerpen en gegevens in 
hoofdstuk 7 worden opgenomen en de heimelijke bevoegdheden in hoofdstuk 8. Zoals ook uit het 
opschrift van deze hoofdstukken voortvloeit, is het in het huidige wetboek gehanteerde 
terminologische onderscheid tussen bijzondere opsporingsbevoegdheden en “gewone” 
opsporingsbevoegdheden niet gehandhaafd. Van de bijzondere opsporingsbevoegdheden kan 
eigenlijk niet worden gezegd dat zij bijzonder zijn. Bijvoorbeeld stelselmatige observatie, thans als 
een bijzondere opsporingsbevoegdheid geclassificeerd, behoort tot het gewone opsporingswerk. 
Bovendien kan een beperkte observatie plaatsvinden op basis van algemene taakstellende 
bepalingen. In dat geval gaat het om een opsporingsactiviteit die geen grondslag vindt in een 
wettelijke bevoegdheid die als bijzondere opsporingsbevoegdheid is geclassificeerd. In het 
verleden zijn de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens als bijzondere 
opsporingsbevoegdheden aangemerkt. Ook deze bevoegdheden zijn allerminst bijzonder, en 
hebben veel gemeen met de “gewone” bevoegdheden tot het bevelen van de uitlevering van 
voorwerpen. Verder is het, om redenen die in paragraaf 9 uiteen worden gezet, gewenst om 
bevoegdheden met betrekking tot gegevens samenhangend te bezien en te regelen. Om al deze 
redenen wordt afgestapt van de term bijzondere opsporingsbevoegdheden. Om redenen die in 
paragraaf 10 uiteen zijn gezet, wordt voor de klassieke bijzondere opsporingsbevoegdheden de 
term “heimelijke bevoegdheden” gehanteerd. In hoofdstuk 9 volgt het verkennend onderzoek. 

                                                
3 Y.M.G. Baaijens-van Geloven en J.B.H.M. Simmelink, “Normering van de opsporing”, in: M.S. Groenhuijsen en 
G. Knigge (red.), Dwangmiddelen en rechtsmiddelen, derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 
2001, blz. 437-598, in het bijzonder blz. 453. 
4 Keulen en Knigge, a.w., blz. 305-307. 
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Hoofdstuk 10 bevat bepalingen over het onderzoek door de rechter-commissaris. Het ligt voor de 
hand om als uitgangspunt te hanteren dat de bepalingen over dit onderzoek volgen op de, in de 
daaraan voorafgaande hoofdstukken opgenomen, bevoegdheden die door opsporingsambtenaren 
onder gezag van de officier van justitie kunnen worden uitgeoefend. 
 
In de contourennota (paragrafen 2.2.2 en 2.6.4) is aangeven dat het strafrechtelijk financieel 
onderzoek niet meer als afzonderlijk onderzoekskader wordt gehandhaafd. De bevoegdheden uit 
dat onderzoekskader blijven beschikbaar en kunnen naast de reguliere bevoegdheden worden 
toegepast ter vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel, als onderdeel van het 
opsporingsonderzoek. Bij de voorbereiding van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 6 van 
het nieuwe wetboek (Bijzondere procedures) zal worden bezien hoe dit voornemen uit de 
contourennota in het nieuwe wetboek zal worden verwerkt. 
 
2.2.4 Bevoegdheden eenmaal uitschrijven 

Een uitgangspunt dat bijdraagt aan de verbetering van de overzichtelijkheid en toegankelijkheid 
van de wettelijke regeling is dat in het nieuwe wetboek dezelfde bevoegdheid in beginsel slechts 
eenmaal wordt uitgeschreven. Dit leidt tot een aanzienlijke reductie van het aantal bepalingen. 
Onnodige herhaling dient voorkomen te worden. Dit wordt inzichtelijk gemaakt in de toelichting op 
de verschillende hoofdstukken van dit wetsvoorstel. 
 
2.2.5 Terminologie 

Een aantal in het nieuwe wetboek te hanteren termen die voor dit wetsvoorstel in het bijzonder 
van belang zijn, verdienen hier aandacht. Hierboven kwam al het gebruik van de termen 
opsporingsonderzoek, bevoegdheden en heimelijke bevoegdheden aan de orde. 
 
Allereerst moet aandacht worden geschonken aan de terminologie die beoogt het wetboek 
techniekonafhankelijk te formuleren, in aanvulling op wat daarover in paragraaf 4.5 van de 
memorie van toelichting van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek 
is gezegd. Voor de regeling van het opsporingsonderzoek die in het voorliggende wetsvoorstel is 
neergelegd, is in het bijzonder van belang dat termen uit het huidige wetboek die suggereren dat 
gegevens fysiek worden verplaatst, in beginsel worden vervangen. Daartoe wordt de term 
verzenden in beginsel vervangen door de term ter beschikking stellen. Een voorbeeld daarvan 
betreft het inzenden van processen-verbaal bij het openbaar ministerie: opsporingsambtenaren 
stellen hun processen-verbaal in de nieuwe techniekonafhankelijke terminologie aan het openbaar 
ministerie ter beschikking. Onder ter beschikking stellen valt uiteraard verzenden per post of 
email, 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 email, van in kennis wordt gesteld dat de 
informatie op die locatie voor hem raadpleegbaar is. Ook zijn de termen kopie en afschrift 
vermeden. 
Een en ander heeft tot gevolg dat wanneer de verdachte bijvoorbeeld aan de rechter-commissaris 
een schriftelijk verzoek doet tot het verrichten van onderzoek, niet wordt voorgeschreven dat de 
rechter-commissaris aan de officier van justitie een afschrift van dit verzoek toezendt, maar wordt 
bepaald dat de rechter-commissaris het verzoek aan de officier van justitie ter beschikking stelt. 
Dit kan dan weer gebeuren door de officier van justitie (een kopie van) het verzoek fysiek of per 
email toe te sturen, of door het elektronisch ter beschikking stellen op een locatie waar de officier 
van justitie toegang toe heeft. 
Een andere belangrijke verandering betreft het streven om het vereiste van schriftelijkheid op het 
niveau van de wet te vervangen door het vereiste van vastlegging, waarbij bij algemene maatregel 
van bestuur regels worden gesteld over de wijze van vastlegging. Bij algemene maatregel van 
bestuur kan, zo is de bedoeling, vervolgens worden bepaald dat de vastlegging vooralsnog 
schriftelijk blijft. Deze aanpak maakt mogelijk om wanneer de stand van de techniek daar 
aanleiding toe geeft in daarvoor in aanmerking komende gevallen op het niveau van de algemene 
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maatregel van bestuur ook andere wijzen van vastlegging mogelijk te maken dan schriftelijke 
vastlegging. Te denken valt bijvoorbeeld aan audiovisuele vastlegging. Voor een nadere 
onderbouwing hiervan wordt verwezen naar paragraaf 4.5 van de memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek. In aanvulling daarop kan met 
betrekking tot de regeling van het opsporingsonderzoek worden vermeld dat deze vervanging in 
het voorliggende wetsvoorstel in eerste instantie beperkt blijft tot bevelen, vorderingen en 
machtigingen die in het vooronderzoek worden gegeven door en aan overheidsfunctionarissen. 
Vooral wanneer is bepaald dat bepaalde bevelen tot derden worden gericht – denk aan het bevel 
tot uitlevering van gegevens – of wanneer is bepaald dat bepaalde stukken aan verdachten of 
derden worden verstrekt of betekend, en de regeling thans voorschrijft dat dit schriftelijk gebeurt, 
blijft dat vereiste vooralsnog op het niveau van de wet gehandhaafd. Op een later moment kan 
worden bezien of aangewezen is om ook bij deze bepalingen het schriftelijkheidsvereiste op het 
niveau van de wet te schrappen en – vooralsnog – te verplaatsen naar een algemene maatregel 
van bestuur. Ook het schriftelijke karakter van het in het opsporingsonderzoek zo belangrijke 
proces-verbaal van opsporingsambtenaren en van de rechter-commissaris blijft vooralsnog 
gehandhaafd. Wel 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 bezien om daartoe een experiment op te zetten 
waarin in die gevallen onder nadere voorwaarden van het opmaken van een volledig proces-
verbaal kan worden afgezien indien van datgene wat zou worden gerelateerd al een audiovisuele 
opname voorhanden is.5 
 
Verder is voor de met betrekking tot het opsporingsonderzoek in dit wetsvoorstel te hanteren 
terminologie in het bijzonder van belang dat in het nieuwe wetboek de term vordering wordt 
gebruikt wanneer geen sprake is van een verplichting. Wanneer bijvoorbeeld de officier van justitie 
een vordering doet tot het verkrijgen van een machtiging van de rechter-commissaris, kan de 
rechter-commissaris de vordering ook afwijzen en geen machtiging verlenen. In het nieuwe 
wetboek wordt de term bevel gebruikt wanneer er geen ruimte is om af te wijken van de gegeven 
opdracht of wanneer het wenselijk is dat de aan te wenden bevoegdheid volledig onder de 
verantwoordelijkheid van de hogere functionaris wordt uitgeoefend. Deze verandering van 
terminologie betekent bijvoorbeeld dat in dit wetsvoorstel niet meer wordt gesproken over een 
“vordering” tot verstrekking van gegevens, maar over een “bevel” tot uitlevering daarvan. 
 
Een andere terminologische verandering betreft de in het huidige wetboek opgenomen termen 
onverwijld, zo spoedig mogelijk, ten spoedigste en terstond. Aangenomen wordt dat de termen zo 
spoedig mogelijk en ten spoedigste iets meer ruimte laten voor enig uitstel dan de termen 
onverwijld en terstond. Onverwijld betekent namelijk dat met het verrichten van een bepaalde 
handeling niet mag worden getalmd of gedraald, terwijl ten spoedigste betekent dat de handeling 
zo spoedig als mogelijk is moet worden verricht.6 Voorgesteld wordt om de termen onverwijld en 
terstond te vervangen door de term direct. Voor ten spoedigste en zo spoedig mogelijk wordt 
alleen die laatste term gehanteerd. Met deze vervanging is een uniforme en eigentijdse 
terminologie nagestreefd en is geen inhoudelijke wijziging beoogd. 
 
De terminologie die in het huidige wetboek wordt gehanteerd om tot uitdrukking te brengen dat er 
een dringende noodzaak bestaat om een bepaalde handeling te verrichten, loopt wat betreft de 
gebruikte formuleringen uiteen. Zoals ook in paragraaf 3.1 aan de orde komt, zal in het nieuwe 
wetboek worden volstaan met een tweetal termen: “bij dringende noodzaak” of “indien het belang 
van het onderzoek dit dringend vereist”. 
 

                                                
5 Zie voor een pleidooi voor een dergelijk experiment M. Kessler, Audiovisuele verslaglegging in een 
gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering, inaugurele rede UL, 2016. 
6 Zie met betrekking tot het gebruik van de besproken termen in de bepalingen over de aanhouding 
Corstens/Borgers, a.w., blz. 425. 
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2.3 Vereenvoudiging verdenkingscriteria 

Zoals in paragraaf 2.2.2 van de contourennota is aangekondigd, wordt in dit wetsvoorstel 
voorgesteld om de verdenkingscriteria, die worden gehanteerd als voorwaarde voor de uitoefening 
van bevoegdheden in het vooronderzoek, te vereenvoudigen. Met “verdenkingscriteria” wordt in 
dit verband gedoeld op criteria die als ondergrens/minimumvoorwaarde voor de uitoefening van 
bevoegdheden fungeren en die betrekking hebben op de voorwaarde dat sprake is van verdenking 
van een nader omschreven categorie van misdrijven. Eerst wordt ingegaan op de aanleiding en de 
uitgangspunten van het voorstel (paragraaf 2.3.1). Daarna komt het onderzoek aan de orde dat 
naar de gevolgen van het in de contourennota gedane voorstel is gedaan, als ook de reacties op 
dat voorstel (paragraaf 2.3.2). Vervolgens wordt het voorstel zoals dat naar aanleiding van het 
onderzoek en van de reacties is bijgesteld, nader toegelicht en uitgewerkt (paragraaf 2.3.3). 
 
2.3.1 Aanleiding en uitgangspunten 

De reden voor het voorstel om de verdenkingscriteria te vereenvoudigen, is dat de differentiatie in 
verdenkingscriteria in het huidige wetboek te ver is doorgeschoten. Dit is niet bevorderlijk voor de 
overzichtelijkheid. Voor een deel van de huidige verdenkingscriteria geldt bovendien dat deze in de 
praktijk weinig houvast geven. Daardoor is niet in alle gevallen duidelijk bij welke misdrijven kan 
worden overwogen om de bevoegdheid uit te oefenen. 
Vooral het zogeheten voorlopigehechteniscriterium kent nadelen. Zoals blijkt uit het huidige artikel 
67, eerste lid, betreft dit criterium misdrijven waarop gevangenisstraf van vier jaar of meer is 
gesteld, en daarnaast een grote hoeveelheid specifiek aangeduide misdrijven waarop 
gevangenisstraf van minder dan vier jaar is gesteld. Het criterium wordt gehanteerd bij de 
voorlopige hechtenis, de inverzekeringstelling en de aanhouding buiten heterdaad. Maar daartoe 
beperkt het zich niet. Het wordt ook bij een groot aantal opsporingsbevoegdheden als 
toepassingscriterium gehanteerd. Het nadeel van deze koppeling is dat wanneer de wetgever een 
of meer van deze opsporingsbevoegdheden bij een bepaald misdrijf mogelijk wil maken, hij als 
gevolg van de huidige wetssystematiek hetzij op dat misdrijf gevangenisstraf moet stellen van vier 
jaar of meer, hetzij dit misdrijf, indien is gekozen voor een lager strafmaximum, separaat als 
voorlopigehechtenismisdrijf moet aanmerken. Dat laatste betekent echter dat bij dat lichtere 
misdrijf ook voorlopige hechtenis en mogelijk wordt gemaakt, terwijl dit niet was beoogd. Dat is 
echter een gevolg van de huidige wetssystematiek. Daarnaast heeft deze koppeling tussen het 
voorlopigehechteniscriterium en de opsporingsbevoegdheden, zoals de onderzoekers van het 
onderzoeksproject Strafvordering 2001 opmerken, een opdrijvend effect op de wettelijke 
strafmaxima van bepaalde misdrijven tot gevolg gehad.7 Een nadeel van het 
voorlopigehechteniscriterium is verder dat het als gevolg van verschillende wetswijzigingen een 
onoverzichtelijke lijst van ongelijksoortige lichtere misdrijven met sterk uiteenlopende strafmaxima 
is gaan bevatten. 
Een deel van de verdenkingscriteria bevat het element dat het misdrijf “gezien zijn aard of de 
samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de 
rechtsorde oplevert”. Hantering van dit criterium is in de praktijk lastig omdat het van de 
omstandigheden afhankelijk is of een verhoudingsgewijs wat lichter misdrijf een dergelijke inbreuk 
maakt. Daardoor is niet in alle gevallen duidelijk bij welke misdrijven uitoefening van de 
bevoegdheden waarbij dit criterium wordt gehanteerd, kan worden overwogen. 
 
Bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel is bezien hoe in het systeem van de verdenkingscriteria 
vereenvoudiging kan worden gebracht, waarbij het huidige voorlopigehechteniscriterium en het 
ernstige inbreuk-criterium worden verlaten en zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de 
abstracte ernst van het strafbare feit zoals dat tot uitdrukking wordt gebracht door de daarop 
gestelde maximale vrijheidsstraf. Bij de vereenvoudiging worden twee uitgangspunten 
gehanteerd: het nieuwe systeem moet (1) eenvoudig, consistent en overzichtelijk zijn en gelden 

                                                
7 J. uit Beijerse en J.B.H.M. Simmelink, “Voorarrest”, in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het 
vooronderzoek in strafzaken. Tweede interim-rapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, 2001, blz. 624 
en 648. 
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voor in beginsel alle bevoegdheden, en moet (2) uit een oogpunt van rechtswaarborgen en 
effectiviteit van de opsporing evenwichtig zijn. 
Aandachtspunt hierbij is dat in het nieuwe wetboek het uitgangspunt blijft behouden dat naarmate 
een bevoegdheid ingrijpender is, zwaardere toepassingscriteria gelden (zie paragraaf 2.1). 
Wanneer er noodzaak bestaat om een wat zwaardere bevoegdheid ook bij verhoudingsgewijs wat 
minder zware misdrijven te kunnen inzetten, kan compensatie voor de hantering van een wat 
lichter verdenkingscriterium ook worden gevonden in het vereiste van toestemming van een 
hogere autoriteit of in toevoeging dat voor de inzet van de bevoegdheid een dringende noodzaak 
moet bestaan. Meer in het algemeen geldt dat de verdenkingscriteria een minimumvoorwaarde 
voor inzet van een bevoegdheid vormen. Daarnaast moet steeds zijn voldaan aan de andere 
toepassingscriteria voor de uitoefening van een bevoegdheid. De concrete ernst van het feit moet 
die uitoefening op grond van het beginsel van proportionaliteit kunnen rechtvaardigen. Onder een 
delictsomschrijving die noodzakelijkerwijs in algemene bewoordingen is gesteld, kunnen immers 
feiten vallen die in hun concrete ernst uiteen lopen. Ook moet de uitoefening van een bevoegdheid 
in het belang van het concrete onderzoek noodzakelijk zijn. Deze beginselen worden in dit 
wetsvoorstel gecodificeerd in het in paragraaf 3 toe te lichten algemene kader voor de normering 
van het opsporingsonderzoek. 
Voorts gelden voor de afzonderlijke bevoegdheden aanvullende wettelijke toepassingscriteria. Zo 
kan voorlopige hechtenis alleen worden toegepast wanneer daarvoor ook een grond aanwezig is 
(geschokte rechtsorde, recidivegevaar, vluchtgevaar of onderzoeksbelang). En voor veel andere, 
ingrijpender bevoegdheden geldt deze alleen bij dringende noodzaak kunnen worden toegepast. 
Daarnaast is voor de zwaardere bevoegdheden toestemming van of uitoefening door een hogere 
autoriteit (officier van justitie, rechter-commissaris of raadkamer) vereist. 
Ten slotte mag in dit verband niet onvermeld blijven dat de inzet van bepaalde zwaardere 
bevoegdheden – denk aan infiltratie, het opnemen van vertrouwelijke communicatie, maar ook 
aan bijvoorbeeld een Oslo-confrontatie – geld, tijd en capaciteit vergt. Die zijn niet ongelimiteerd. 
Ook dat zet een werkzame rem op de gevallen waarin die bevoegdheden worden uitgeoefend. 
Het is tegen de achtergrond van het geheel van toepassingscriteria dat het voorstel voor 
vereenvoudiging van de verdenkingscriteria is gedaan. Een betekenisvolle vereenvoudiging heeft 
onvermijdelijk tot gevolg dat het huidige niveau van de verdenkingscriteria in een aantal gevallen 
per saldo wordt verlaagd of verhoogd. Bezien tegen de achtergrond van het geheel van 
toepassingscriteria betekent een verlaging van het abstracte verdenkingscriterium bij bepaalde 
bevoegdheden dus zeker niet dat deze in concreto in aanmerkelijk meer gevallen zouden kunnen 
worden uitgeoefend. Er dient naar een vereenvoudiging te worden gezocht die, beoordeeld binnen 
het geheel van de toepassingscriteria, verantwoord is. 
 
In de contourennota is het voorstel gedaan om een beperkte set verdenkingscriteria te hanteren 
en in beginsel uit te gaan van (1) verdenking van een strafbaar feit, (2) verdenking van een 
misdrijf waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld, (3) verdenking van een misdrijf 
waarop gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld en (4) verdenking van een misdrijf waarop 
gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld. 
Bij bevoegdheden die thans uitgaan van het voorlopigehechteniscriterium gaat in dit voorstel hetzij 
verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld als 
verdenkingscriterium gelden, hetzij verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van vier 
jaar of meer is gesteld. In beginsel wordt het eenjaarscriterium gehanteerd en, wanneer dat 
gezien de ingrijpendheid van de bevoegdheid aangewezen is, het vierjaarscriterium. 
 
2.3.2 Reacties en onderzoek 

Uit de adviezen die over de contourennota zijn uitgebracht, blijkt dat het streven naar 
vereenvoudiging van verdenkingscriteria op zichzelf wordt gesteund. Bij de uitwerking van de 
vereenvoudiging zijn in die adviezen echter kritische kanttekeningen geplaatst. De kanttekeningen 
in de adviezen zijn niet gelijkluidend en spreken elkaar deels tegen. Openbaar ministerie en 
opsporingsdiensten geven aan te vrezen dat de vereenvoudiging in een aantal gevallen een 
zodanig verlies van bevoegdheden tot gevolg zou hebben, dat de effectiviteit van de opsporing zou 
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worden verminderd. Vanuit de rechtspraak en advocatuur is erop gewezen dat de vereenvoudiging 
soms tot aanzienlijke verruiming leidt van de mogelijkheden om bevoegdheden uit te oefenen, 
terwijl voor deze verruiming onvoldoende rechtvaardiging zou bestaan. 
 
In een eerste (kwantitatieve) verkenning is bezien wat de effecten van het voorstel tot 
vereenvoudiging zouden zijn bij de meest voorkomende misdrijven die samen vijfennegentig 
procent van het aantal geregistreerde misdrijven uitmaken. Het betreft onder meer diefstal en 
verduistering, het verlaten van de plaats van het ongeval, vernieling, mishandeling, rijden onder 
invloed, bedreiging en drugsdelicten. Uit deze verkenning kan worden afgeleid dat er bij deze 
misdrijven als gevolg van de voorgestelde vereenvoudiging feitelijk geen bevoegdheden bij komen. 
De reden daarvan is dat die misdrijven (ook) thans merendeels onder het 
voorlopigehechteniscriterium vallen. Ook kan er uit worden afgeleid dat bepaalde 
opsporingsbevoegdheden als gevolg van het daarbij toepasselijk worden van een zwaarder 
verdenkingscriterium, bij deze misdrijven niet langer ter beschikking zullen staan. In een aantal 
gevallen zijn deze opsporingsbevoegdheden ook niet van betekenis voor de opsporing en 
vervolging van deze misdrijven. In een aantal andere gevallen zou dat anders kunnen zijn. Naar 
aanleiding van de uitkomsten van deze verkenning en in overleg met de ketenpartners is besloten 
een verdiepend onderzoek te laten uitvoeren onder auspiciën van het WODC naar de gevolgen van 
de voorgestelde vereenvoudiging voor de effectiviteit van de opsporing. Het onderzoek is 
uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. Er kan de algemene conclusie uit worden 
getrokken dat het voorstel uit de contourennota geen grote gevolgen heeft voor de effectiviteit van 
de opsporing.8 Dat neemt niet weg dat uit het onderzoek blijkt van een aantal aandachtspunten. 
Het onderzoek bevestigt dat vervanging van het voorlopigehechteniscriterium door verdenking van 
een misdrijf waarop gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld, bij de gevangenhouding een 
probleem oplevert. De gevangenhouding (dat is de voortgezette vrijheidsbeneming na zeventien 
dagen en achttien uur) wordt namelijk geregeld toegepast bij een aantal 
voorlopigehechtenismisdrijven waarop gevangenisstraf van minder dan vier jaar is gesteld. Het 
betreft vooral huiselijk geweld, dat bestaat in het begaan van lichtere misdrijven zoals vernieling, 
mishandeling en bedreiging. In de contourennota werd al aangegeven dat de gevangenhouding bij 
dergelijke misdrijven mogelijk moet blijven. 
Uit het onderzoek blijkt ook dat vervanging van het voorlopigehechteniscriterium door verdenking 
van een misdrijf waarop gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld, een verlies aan 
effectiviteit van de opsporing met zich brengt bij de bevoegdheid tot het standaard nemen van 
vingerafdrukken en foto’s. De onderzoekers bevelen op dit punt aan om, uitgaande van de 
vereenvoudigde systematiek, een lager verdenkingscriterium te hanteren dan het 
vierjaarscriterium.9 
Bij een aantal van de heimelijke bevoegdheden zou de vervanging van het 
voorlopigehechteniscriterium door het vierjaarscriterium de effectiviteit van de opsporing kunnen 
verminderen bij cybercrime, grooming en het corrumperen van minderjarigen, alle misdrijven 
waarop meestal gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld. Bepaalde heimelijke 
bevoegdheden, vooral het opnemen van telecommunicatie, zouden bij deze lichtere misdrijven 
mogelijk moeten blijven. De noodzaak van een aanpassing op dit punt blijkt weliswaar niet uit het 
kwantitatieve deel van het onderzoek, maar er kunnen kanttekeningen worden geplaatst bij de 
representativiteit van het onderzoek dat als peiljaar 2013 hanteert. Het aantal onderzoeken naar 
cybercrime neemt sindsdien gestaag toe, wat ook in het kwalitatieve deel van het onderzoek werd 
bevestigd. 
Bij de bevoegdheden tot het vorderen van gebruikersgegevens en identificerende gegevens wordt 
het in het huidige wetboek gehanteerde criterium van verdenking van een misdrijf in de 
vereenvoudigde systematiek vervangen door verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf 
van een jaar of meer is gesteld. Uit het onderzoek vloeit de noodzaak voort om daarvan terug te 
komen, omdat deze bevoegdheden onontbeerlijk zijn om personen die misbruik maken van een 

                                                
8 D. Abels, A. Benschop T. Blom, J. Jonk en D.J. Korf, Vereenvoudiging Verdenkingscriteria, De gevolgen van 
de voorgenomen wijziging van de verdenkingscriteria voor de opsporingspraktijk, Amsterdam 2016, blz. 139. 
9 Abels e.a., a.w., blz. 134. 
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alarmnummer, op welk misdrijf gevangenisstraf is gesteld van drie maanden, op het spoor te 
kunnen komen.10 
 
2.3.3 Het voorstel tot vereenvoudiging en de uitwerking daarvan 

Naar aanleiding van enerzijds de kanttekeningen die door advocatuur en rechtspraak zijn geplaatst 
bij de verruimingen die het voorstel tot gevolg heeft en anderzijds de kanttekeningen die door 
openbaar ministerie en opsporingsdiensten zijn geplaatst bij het verlies van bevoegdheden voor 
bepaalde misdrijven, voor zover in het onderzoek bevestigd, wordt voorgesteld om de set 
verdenkingscriteria uit het voorstel uit te breiden met het criterium van verdenking van een 
misdrijf waarop gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld. Per saldo worden in dit 
wetsvoorstel dan de volgende criteria gehanteerd: 

- Verdenking van een strafbaar feit; 
- Verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld; 
- Verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld; 
- Verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld; 
- Verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld. 

 
De tussenvoeging van het tweejaarscriterium biedt enerzijds de mogelijkheid om bij 
bevoegdheden waarbij aanvankelijk was overwogen om het vierjaarscriterium te hanteren, uit te 
wijken naar het tweejaarscriterium – waar aangewezen onder compenserende maatregelen zoals 
toestemming van een hogere autoriteit – wanneer gebleken is dat het vierjaarscriterium voor de 
opsporing knelt. Anderzijds biedt dit de mogelijkheid om het bij een aantal bevoegdheden 
aanvankelijk overwogen eenjaarscriterium naar twee jaar te verhogen. Op deze manier wordt, 
indachtig het uitgangspunt dat de nieuwe systematiek uit een oogpunt van rechtswaarborgen en 
effectiviteit van de opsporing evenwichtig moet zijn, meer balans in het voorstel aangebracht. 
 
De uitwerking van dit voorstel, die meer in detail in de artikelsgewijze toelichting wordt 
beschreven, is op hoofdlijnen als volgt. 
Bij de meeste vrijheidsbenemende dwangmiddelen (hoofdstuk 5) wordt thans het 
voorlopigehechteniscriterium gehanteerd. In de nieuwe systematiek wordt bij de aanhouding 
buiten heterdaad en de inverzekeringstelling in plaats van het voorlopigehechteniscriterium het 
tweejaarscriterium gehanteerd wanneer deze dwangmiddelen door een gewone 
opsporingsambtenaar (aanhouding buiten heterdaad bij spoed) of door een hulpofficier van justitie 
(aanhouding buiten heterdaad bij spoed en de inverzekeringstelling) worden bevolen. Deze 
dwangmiddelen kunnen ook bij misdrijven waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld 
worden bevolen, maar dit kan zoals eerder ook in de contourennota (blz. 53) als optie is 
aangegeven, in alle gevallen slechts door een officier van justitie. Ook de onderzoekers van het in 
paragraaf 2.3.2 besproken onderzoek vinden dat een aan de officier van justitie voorbehouden 
beoordeling of inverzekeringstelling bij deze lichtere misdrijven aan de orde is, een belangrijke 
meerwaarde heeft.11 Bij de bewaring wordt het tweejaarscriterium gehanteerd en bij de 
gevangenhouding en de gevangenneming – als uitgangspunt – het vierjaarscriterium. In verband 
met de noodzaak om voor wat minder zware misdrijven waar huiselijk geweld achter schuil kan 
gaan, maar ook voor bijvoorbeeld ernstige doodsbedreigingen, langduriger vrijheidsbeneming dan 
zeventien dagen en achttien uur niet bij voorbaat uit te sluiten, worden de gevangenhouding en 
gevangenneming ook mogelijk gemaakt bij verdenking van misdrijven waarop gevangenisstraf van 
twee jaar of meer is gesteld, maar met die beperking dat deze vormen van voorlopige hechtenis 
alleen kunnen worden bevolen op de recidivegronden, die in dit wetsvoorstel inhoudelijk 
ongewijzigd uit het huidige wetboek worden overgenomen. De reden van deze beperking is dat 
gevangenhouding bij huiselijk geweld en ernstige bedreigingen alleen gerechtvaardigd is wanneer 
de verdachte voor die strafbare feiten eerder is veroordeeld of wanneer dreigt dat hij een zwaarder 
misdrijf zal begaan – denk aan een verdachte die zijn eerdere doodsbedreiging daadwerkelijk 
dreigt uit te voeren – en dit alleen door voortgezette vrijheidsbeneming kan worden verhinderd. 

                                                
10 Abels e.a., a.w, blz. 139. 
11 Abels e.a., a.w., blz. 19. 
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Op deze manier wordt enerzijds bereikt dat de toepassing van de gevangenneming en de 
gevangenhouding bij verdachten van tweejaarplusmisdrijven wordt beperkt tot gevallen waarin die 
is gerechtvaardigd, terwijl anderzijds wordt voorkomen dat met een aanvullende lijst misdrijven 
zou moeten worden gewerkt. Het spreekt voor zich dat bij lichtere misdrijven voorlopige hechtenis 
in beginsel niet aan de orde is, en dat daarbij normaal gesproken naar minder ingrijpende 
alternatieven moet worden gegrepen. Zoals in paragraaf 7 toegelicht worden in hoofdstuk 5 
(bevoegdheden tot vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming) de bevelen tot voorlopige hechtenis 
aangevuld met bevelen tot voorlopige vrijheidsbeperking die gelden als alternatief voor de 
voorlopige hechtenis. 
 
Wat betreft de bevoegdheden met betrekking tot het lichaam (hoofdstuk 6) geldt bij het onderzoek 
aan de kleding en het onderzoek aan en in het lichaam dat wanneer deze bij een aangehouden 
verdachte worden verricht, het voor de aanhouding gehanteerde verdenkingscriterium daarin 
doorwerkt. Dat criterium ondervindt wat betreft de aanhouding buiten heterdaad de hierboven 
beschreven wijziging. Die wijziging werkt ook bij de genoemde bevoegdheden door. Bij het 
onderzoek in het lichaam wordt echter, vanwege de ingrijpendheid daarvan, verdenking van een 
misdrijf waarop gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld, als verdenkingscriterium 
voorgesteld. 
Bij de bevoegdheden ten aanzien van het lichaam die in het huidige wetboek als maatregelen in 
het belang van het onderzoek zijn aangeduid, als ook ten aanzien van de bevoegdheden tot DNA-
onderzoek, is als algemene lijn gehanteerd dat wanneer de uitoefening van die bevoegdheden leidt 
tot het verwerken en het langdurig bewaren van lichaamsmateriaal of van daarop betrekking 
hebbende gegevens in ook voor andere opsporingsonderzoeken raadpleegbare databanken, dat 
dan, gezien de ingrijpendheid daarvan, het voorlopigehechteniscriterium in beginsel wordt 
vervangen door het criterium van verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van vier 
jaar of meer is gesteld. Bij de standaardafname van vingerafdrukken en foto’s wordt daarop een 
uitzondering gemaakt die verband houdt met het feit dat uit het in paragraaf 2.3.2 besproken 
onderzoek is gebleken dat deze bevoegdheid veelvuldig wordt ingezet bij lichtere misdrijven die 
thans als voorlopigehechtenismisdrijf zijn aangewezen, omdat het kunnen beschikken over deze 
gegevens van groot belang is voor de identiteitsvaststelling van verdachten. Daarom wordt daarbij 
verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld, als criterium 
gehanteerd. Tot een grote toename van gevallen waarin vingerafdrukken en foto’s worden 
genomen, zal dit naar verwachting overigens niet leiden, omdat frequent voorkomende lichtere 
misdrijven waarop gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld, nu al als 
voorlopigehechtenismisdrijf zijn aangemerkt. 
 
Dan de bevoegdheden met betrekking tot voorwerpen en gegevens (hoofdstuk 7). Bij deze 
bevoegdheden wordt het voorlopigehechteniscriterium in beginsel vervangen door het 
eenjaarscriterium. Het tweejaarscriterium wordt gehanteerd bij het doorzoeken van plaatsen ter 
inbeslagneming, en bij het bevel tot uitlevering van gevoelige gegevens of van emails. Overigens 
is de rechter-commissaris wanneer hij onderzoek verricht, bevoegd om deze bevoegdheden bij 
verdenking van een strafbaar feit uit te oefenen. Wat betreft het bevel tot uitlevering van 
identificerende en gebruikersgegevens wordt een uitzondering op de systematiek gemaakt door 
daarbij om de in paragraaf 2.3.2 aangegeven reden verdenking van een misdrijf waarop 
gevangenisstraf is gesteld als verdenkingscriterium te hanteren. 
 
Bij de heimelijke bevoegdheden (hoofdstuk 8) is het door de bijgestelde systematiek mogelijk 
geworden om het aanvankelijk bij de bevoegdheden ten aanzien van een besloten plaats en bij 
pseudokoop en –dienstverlening in plaats van het voorlopigehechteniscriterium overwogen 
eenjaarscriterium te vervangen door het tweejaarscriterium. Bij stelselmatige observatie wordt in 
plaats van verdenking van een misdrijf uitgegaan van verdenking van een misdrijf waarop 
gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld. Ook bij stelselmatige inwinning van informatie 
gaat het verdenkingscriterium vanwege het verhoudingsgewijs wat zwaardere karakter van deze 
bevoegdheid omhoog, en wel van verdenking van een misdrijf naar verdenking van een misdrijf 
waarop gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld. 
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Bij het vastleggen van telecommunicatie wordt om de in paragraaf 2.3.2 aangegeven reden het 
aanvankelijk overwogen vierjaarscriterium vervangen door het tweejaarscriterium. 
Bij infiltratie en het vastleggen van vertrouwelijke communicatie wordt het criterium van 
verdenking van een voorlopigehechtenismisdrijf dat een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert 
vervangen door het criterium verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van vier jaar of 
meer is gesteld. 
Aandacht verdient dat voor alle heimelijke bevoegdheden geldt dat deze alleen op bevel van de 
officier van justitie kunnen worden uitgeoefend. Voor de ingrijpender heimelijke bevoegdheden – 
infiltratie, vastleggen van vertrouwelijke communicatie en vastleggen van telecommunicatie – 
geldt bovendien dat deze alleen kunnen worden uitgeoefend wanneer het belang van het 
onderzoek dat dringend vereist, en is een voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris 
vereist. Voor de infiltratie is dat laatste nu niet vereist. Artikelsgewijs – bij artikel 2.8.2.6.1 – 
wordt de keuze om bij infiltratie het vereiste van een machtiging van de rechter-commissaris door 
te voeren, nader toegelicht. Bij de bevoegdheden waarbij een lager verdenkingscriterium voor het 
huidige verdenkingscriterium in de plaats wordt gesteld, is dus voorzien in compensatie in de vorm 
van toestemming van een hogere autoriteit. 
Ten slotte moet in verband met het bevel tot uitlevering van gegevens (hoofdstuk 7) en de 
heimelijke bevoegdheden (hoofdstuk 8) worden vermeld dat deze thans ook kunnen worden 
gegeven of uitgeoefend bij – kort gezegd – verdenking van het beramen of plegen van misdrijven 
in georganiseerd verband en bij terrorismeaanwijzingen. Deze mogelijkheden blijven zoals 
aangegeven in de contourennota (blz. 65) gehandhaafd. De nieuwe systematiek brengt een 
aanzienlijke vereenvoudiging in het eerste criterium met zich. Dit wordt toegelicht in de 
artikelsgewijze toelichting bij artikel 2.8.6.1. 
 
3 De hoofdlijnen van hoofdstuk 1: algemene bepalingen 

3.1 Algemeen kader normering opsporingsonderzoek 

Zoals in de contourennota (paragraaf 2.2.1) is aangegeven, ontbreekt in het huidige wetboek een 
algemeen kader voor de normering van het opsporingsonderzoek. In hoofdstuk 1 wordt uitvoering 
gegeven aan het in die nota aangekondigde voornemen om Boek 2 te laten aanvangen met enkele 
algemene bepalingen waarin deze normering haar beslag krijgt. 
 
3.1.1 Doelbinding (artikel 2.1.2.1) 

Bij de uitoefening van bevoegdheden speelt doelbinding een belangrijke rol. Een 
minimumvoorwaarde is daarbij dat bevoegdheden niet worden uitgeoefend voor een ander doel 
dan waarvoor zij zijn gegeven. Voorgesteld wordt om deze voorwaarde, die ook wel bekend staat 
als het verbod van détournement de pouvoir, als algemene bepaling van het opsporingsonderzoek 
in het nieuwe wetboek op te nemen (artikel 2.1.2.1, eerste lid). Uit de wet zelf of uit het wettelijk 
systeem is veelal af te leiden voor welke doelen bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend. 
 
Verder is een algemeen uitgangspunt dat bevoegdheden alleen in het belang van het onderzoek 
worden uitgeoefend. Ook in dat uitgangspunt kan het beginsel van doelbinding worden herkend. 
Het betekent dat voor het uitoefenen van bevoegdheden een goede reden moet bestaan die 
betrekking heeft op de uitvoering van het opsporingsonderzoek naar het strafbaar feit of de 
strafbare feiten waarop de verdenking zich richt. De uitoefening van bevoegdheden moet minst 
genomen aan dat onderzoek kunnen bijdragen. Dit algemene uitgangspunt is thans in de 
omschrijving van een groot aantal bevoegdheden tot uitdrukking gebracht met de bepaling dat 
deze alleen “in het belang van het onderzoek” kunnen worden uitgeoefend. Voorbeelden in het 
huidige wetboek zijn de inverzekeringstelling (het huidige artikel 57, eerste lid) en het onderzoek 
aan kleding of lichaam (het huidige artikel 56, eerste lid). Het komt wenselijk voor om het 
uitgangspunt dat bevoegdheden in het belang van het onderzoek moeten worden uitgeoefend, in 
een algemene bepaling van het opsporingsonderzoek neer te leggen (artikel 2.1.2.1, tweede lid). 
Dit heeft als voordeel dat dit uitgangspunt centraal wordt gesteld. Daarnaast behoeft deze 
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voorwaarde, die nu in een groot aantal bepalingen is opgenomen, niet meer telkens in die 
bepalingen te worden herhaald. 
De voorgestelde algemene bepaling over de uitoefening van bevoegdheden in het belang van het 
onderzoek heeft toegevoegde waarde naast de in de volgende paragraaf toegelichte algemene 
bepaling over proportionaliteit en subsidiariteit, omdat in de bepaling over het onderzoeksbelang 
het accent op doelbinding ligt. De bevoegdheidsuitoefening moet naar redelijke verwachting minst 
genomen kunnen bijdragen aan het onderzoek. Het belang van het onderzoek markeert zo gezien 
een minimumvoorwaarde voor de bevoegdheidsuitoefening. Met het oordeel dat de uitoefening van 
een bevoegdheid in het belang van het onderzoek is, behoeft echter nog niet (zonder meer) 
gegeven te zijn dat die inzet ook voldoet aan beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Zo 
kan het zijn dat hoezeer de uitoefening van een bevoegdheid ook zou kunnen bijdragen aan het 
onderzoek, deze afgezet tegen de verhoudingsgewijs geringe ernst van het strafbaar feit als te 
ingrijpend moet worden beschouwd. Bij eerdere gelegenheden – bijvoorbeeld bij de Wet 
bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet van 27 mei 1999, Stb. 245) en bij de totstandkoming 
van de strafvorderlijke DNA-wetgeving – is in de Kamerstukken aangegeven dat met het belang 
van het onderzoek ook werd gerefereerd aan beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, 
omdat daarover geen algemene bepaling in het huidige wetboek is opgenomen. In het nieuwe 
wetboek worden het belang van het onderzoek en de beginselen van proportionaliteit en 
subsidiariteit onderscheiden. 
 
Met de voorgestelde bepaling over de uitoefening van bevoegdheden in het belang van het 
onderzoek is geen inhoudelijke verandering beoogd ten opzichte van het geldende recht. 
 
3.1.2 Proportionaliteit en subsidiariteit (artikel 2.1.2.2) 

De beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit spelen bij bevoegdheden in het 
opsporingsonderzoek op verschillende niveaus een rol. Allereerst zijn zij van betekenis bij de 
abstracte afweging door de wetgever welke voorwaarden in de wet moeten worden verbonden aan 
de uitoefening van deze bevoegdheden. Zij komen bijvoorbeeld mede tot uiting in het bij de 
verschillende bevoegdheden uitgewerkte uitgangspunt dat naarmate een bevoegdheid ingrijpender 
is deze aan zwaardere toepassingscriteria is gebonden. 
Daarnaast zijn de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit van groot belang bij de 
afweging door de bevoegde autoriteit of een bepaalde bevoegdheid in het concrete geval zal 
worden uitgeoefend. Het beginsel van proportionaliteit houdt in dat de uitoefening van een 
bevoegdheid in het concrete geval in een redelijke verhouding moet staan tot het daarmee 
beoogde doel. Het beginsel van subsidiariteit brengt mee dat een bevoegdheid alleen mag worden 
uitgeoefend indien het daarmee beoogde doel in het concrete geval niet op een andere en minder 
ingrijpende wijze kan worden bereikt.12 Volgens artikel 8 EVRM, dat bij de uitoefening van 
bevoegdheden in het opsporingsonderzoek al snel in het geding kan komen, kan een inbreuk op 
het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer alleen gerechtvaardigd worden wanneer 
aan een aantal voorwaarden is voldaan, waaronder de voorwaarde dat de inbreuk “noodzakelijk is 
in een democratische samenleving”. Dit verdragsrechtelijke noodzakelijkheidsvereiste ziet op een 
belangenafweging in concrete gevallen. 
Dat de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit bij de uitoefening van bevoegdheden in 
het opsporingsonderzoek algemene gelding hebben, kan ook worden afgeleid uit de rechtspraak 
over opsporingshandelingen die op basis van algemene taakstellende bepalingen (kunnen) 
plaatsvinden. Bij het oordeel dat deze bepalingen daarvoor een toereikende wettelijke grondslag 
vormen, overweegt de Hoge Raad steevast dat de uitoefening van deze activiteiten voldeed aan 
beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit (zie bijvoorbeeld met betrekking tot de inzet van 
een lokauto HR 6 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI7084, NJ 2009/503 en met betrekking tot de 
inzet van een opsporingsambtenaar als stand-in voor het slachtoffer HR 20 december 2011, 
ECLI:NL:HR:2011:BS1742, NJ 2012/160). Dat betekent dat deze beginselen ook gelding hebben in 
gevallen waarin de wettelijke grondslag waarop de uitoefening van de bevoegdheid berust, niet 
expliciet aan deze beginselen refereert. 
                                                
12 Corstens/Borgers, a.w., blz. 58-61. 
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Gezien het belang van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit voor het 
opsporingsonderzoek mag een algemene bepaling waarin deze beginselen centraal worden gesteld, 
in het nieuwe wetboek niet ontbreken. Daarom wordt in dit wetsvoorstel, in lijn met een daartoe 
strekkende aanbeveling van de onderzoekers van het onderzoeksproject Strafvordering 200113, 
voorgesteld om de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit als algemene bepaling van het 
opsporingsonderzoek in de wet vast te leggen. Uit de voorgestelde bepaling vloeit nu ook wettelijk 
als algemeen uitgangspunt voort dat naarmate een bevoegdheid ingrijpender is, indringender de 
vraag kan worden gesteld enerzijds of de inzet daarvan noodzakelijk is voor het nagestreefde doel, 
en anderzijds of niet met de inzet van een lichter middel kan worden volstaan. Daarmee wordt ook 
in de wet benadrukt dat de inzet van een bevoegdheid in het algemeen noodzakelijk moet zijn. 
De voorgestelde bepaling richt zich in de eerste plaats tot de autoriteit die de bevoegdheid 
uitoefent of daarover beslist, veelal de opsporingsambtenaar of officier van justitie. Deze zal ten 
volle moeten beoordelen of het door hem nagestreefde doel niet op een minder ingrijpende wijze 
kan worden bereikt en of uitoefening van de bevoegdheid in het concrete geval in een redelijke 
verhouding staat tot het daarmee beoogde doel. Daarnaast is de bepaling ook van belang voor de 
beoordeling achteraf door de (zittings)rechter. Al in het geldende recht maakt een beoordeling van 
de proportionaliteit en subsidiariteit van de bevoegdheidsuitoefening deel uit van de 
rechtmatigheidstoets door de rechter. Met de voorgestelde bepaling wordt voor dit materiële 
onderdeel van de rechtmatigheidstoets een wettelijke grondslag geschapen, wat vooral van 
betekenis is bij bevoegdheden waarbij een referte aan deze beginselen thans ontbreekt. De 
rechter treedt in beginsel niet in de doelmatigheid van de inzet van (discretionaire) bevoegdheden 
door de opsporingsdiensten en het openbaar ministerie. Daar spelen immers veelal ook zaken een 
rol zoals beperkt beschikbare opsporingscapaciteit en opsporingstactiek. In dit opzicht is met de 
voorgestelde bepaling geen verandering beoogd ten opzichte van het geldende recht. Pas wanneer 
ondoelmatig optreden uitmondt in bevoegdheidsuitoefening die onredelijk is, kan de 
rechtmatigheid daarvan in het geding komen. 
Aandacht verdient dat de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in de wettelijke 
omschrijving van een aantal bevoegdheden in toegespitste vorm terugkomen. Voorbeelden van 
wettelijke toepassingscriteria die aan vooral het subsidiariteitsbeginsel uitdrukking geven, zijn “bij 
dringende noodzakelijkheid” en “indien het onderzoek dit dringend vordert”. Zo geldt voor het 
afluisteren van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel onder meer als 
voorwaarde dat het onderzoek dit “dringend vordert”. En alleen wanneer het onderzoek dit 
dringend vordert, mag daartoe een woning zonder toestemming van de bewoner worden betreden. 
De vraag rijst of dergelijke formuleringen, die vooral refereren aan het subsidiariteitsbeginsel, 
naast de voorgestelde algemene bepaling toegevoegde waarde behouden. De onderzoekers van 
het onderzoeksproject Strafvordering 2001 beantwoordden deze vraag met betrekking tot 
formuleringen die verwijzen naar de “dringende noodzaak” om een bevoegdheid uit te oefenen, 
bevestigend.14 Zij menen dat de wetgever door het gebruik van dergelijke formuleringen ten 
opzichte van de algemene beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in zoverre “extra eisen” 
stelt dat daarin ook een doelmatigheidsafweging besloten ligt, en dat wanneer de rechter-
commissaris een machtiging moet afgeven voor dergelijke, alleen bij dringende noodzaak in te 
zetten, bevoegdheden, hij niet alleen de rechtmatigheid van die inzet beoordeelt, maar daarbij 
tevens doelmatigheidsafwegingen in zijn oordeel betrekt. In dat geval zal de rechter-commissaris 
volgens de onderzoekers dus ook de beleidsmatige keuze van de officier van justitie vol moeten 
toetsen, en kan hij niet volstaan met het oordeel dat de officier van justitie in redelijkheid heeft 
kunnen komen tot het standpunt dat de dringende noodzaak tot inzet van de bevoegdheid 
aanwezig is. 
Aannemelijk is dat de toetsing achteraf door de zittingsrechter van de dringende noodzaak – 
vooral in gevallen waarin die voorwaarde is verbonden aan de uitoefening van bevoegdheden 
waarvoor geen machtiging van de rechter-commissaris noodzakelijk is, zoals thans bij bijvoorbeeld 

                                                
13 Baaijens-van Geloven en Simmelink, a.w., blz. 562-565. 
15 Zie meer uitgebreid 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, blz. 323-328, 343. 
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infiltratie het geval is – ook indringender zal zijn dan de beoordeling van de proportionaliteit en 
subsidiariteit van de bevoegdheidsinzet in algemene zin. 
Omdat de voor bepaalde ingrijpender bevoegdheden vereiste van dringende noodzaak als 
toepassingscriterium toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de voorgestelde algemene 
bepaling over proportionaliteit en subsidiariteit, zal dit criterium in de bepalingen van de 
desbetreffende bevoegdheden worden gehandhaafd. Weliswaar is bij ingrijpender bevoegdheden 
een bevel van de officier van justitie en/of machtiging door de rechter-commissaris vereist, en kan 
aan deze functionarissen worden overgelaten te beoordelen of inzet van de bevoegdheid 
noodzakelijk is, maar dat doet niet af aan de wenselijkheid om deze extra voorwaarde ook bij 
ingrijpender bevoegdheden te handhaven. 
Omwille van de uniformiteit zijn de uiteenlopende formuleringen die thans in het wetboek worden 
gehanteerd in dit wetsvoorstel vervangen door “bij dringende noodzaak” of “indien het belang van 
het onderzoek dit dringend vereist”. 
 
3.1.3 Het instigatieverbod (artikel 2.1.2.3) 

In een aantal bepalingen in het huidige wetboek komt thans tot uitdrukking dat een 
opsporingsambtenaar een persoon niet mag brengen tot andere strafbare feiten dan die waarop 
zijn opzet al tevoren was gericht. Deze regel wordt ook wel aangeduid als het Tallon-criterium of 
instigatieverbod. Deze regel werd door de Hoge Raad voor het eerst gehanteerd in het Tallon-
arrest (HR 4 december 1979, ECLI:NL:HR:1979:AB7429, NJ 1980/356). Nadien is deze regel met 
de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet van 27 mei 1999, Stb. 245) voor een aantal 
bevoegdheden – te weten: infiltratie en pseudokoop- en dienstverlening – in het wetboek 
verankerd. Het instigatieverbod is een regel van behoorlijkheid en integriteit die, zoals blijkt uit de 
rechtspraak van het EHRM, ook uit artikel 6 EVRM voortvloeit (zie onder meer EHRM 4 november 
2010, nr. 18757/06, rov. 37-50 – Bannikova tegen Rusland). 
Voorgesteld wordt om deze regel in een algemene bepaling van het opsporingsonderzoek centraal 
te stellen. Een belangrijke reden daarvoor is dat deze regel, zoals blijkt uit de rechtspraak van de 
Hoge Raad, niet is beperkt tot de bevoegdheden waarbij zij thans wettelijk is voorzien. In het 
bijzonder is deze regel van toepassing bij opsporingshandelingen die op basis van algemene 
taakstellende bepalingen (kunnen) worden verricht. Deze bepalingen kunnen een toereikende 
grondslag vormen voor onder meer de inzet van bepaalde “lokmiddelen”. Bij de opsporing van 
voertuigcriminaliteit mag onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van een lokauto (HR 6 
oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI7084, NJ 2009/503) en bij de opsporing van fietsendiefstal van 
een lokfiets (HR 28 oktober 2008, ECLI:NL:HR:2008:BE9817, NJ 2009/224). Daarbij geldt op 
grond van de rechtspraak onder meer als voorwaarde dat de verdachte door het plaatsen van de 
lokauto of lokfiets niet tot andere handelingen is gebracht dan die waarop zijn opzet al tevoren 
was gericht. Aan deze rechtspraak kunnen sterke indicaties worden ontleend dat het 
instigatieverbod voor opsporingsambtenaren bij de uitoefening van hun opsporingstaak algemene 
gelding heeft. 
Een bijkomend voordeel van het instigatieverbod als algemene regel van het opsporingsonderzoek 
is dat dit verbod niet bij de verschillende bevoegdheden waarbij dat verbod in het bijzonder een rol 
kan spelen, behoeft te worden herhaald. Op het instigatieverbod in geval van bijstand van burgers 
aan opsporing wordt artikelsgewijs ingegaan. 
 
3.1.4 Algemene bevoegdheidsbepaling (artikel 2.1.3.1) 

Hoewel ook in het huidige wetboek de belangrijkste bevoegdheden die ter opsporing van strafbare 
feiten kunnen worden uitgeoefend, zijn opgenomen, bevat het geen systematische en uitputtende 
beschrijving van opsporingshandelingen. Bovendien kunnen veel activiteiten die ter opsporing 
worden ondernomen, op algemene taakstellende bepalingen worden gebaseerd. Dat kan worden 
afgeleid uit rechtspraak van de Hoge Raad, die door de wetgever al bij de totstandkoming van de 
Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet van 27 mei 1999, Stb. 245) is onderschreven. In 
bestendige rechtspraak heeft de Hoge Raad namelijk geoordeeld dat algemene taakstellende 
bepalingen onder voorwaarden voldoende grondslag bieden voor opsporingshandelingen die niet in 
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een specifieke wettelijke bepaling zijn genormeerd. Deze voorwaarden houden in dat het gaat om 
opsporingshandelingen die geen of alleen een beperkte (“niet disproportionele”) inbreuk maken op 
grondrechten van burgers en die niet zeer risicovol zijn voor de integriteit en beheersbaarheid van 
de opsporing (zie onder andere HR 20 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0070, NJ 2012/159, 
HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:477, NJ 2014/352, HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1563, 
NJ 2015/114 en HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1562, NJ 2015, 115). 
 
De benadering waarin een uitputtende beschrijving van opsporingshandelingen niet wordt 
nagestreefd, en waarin voor het kunnen verrichten van bepaalde opsporingshandelingen niet 
steeds een specifieke wettelijke grondslag is vereist, kan worden onderschreven, en dus ook als 
uitgangspunt voor het nieuwe wetboek worden gehanteerd. Het zou praktisch onuitvoerbaar zijn 
om alle opsporingshandelingen van een specifieke wettelijke grondslag te voorzien. Een streven 
om in de wet een min of meer uitputtend overzicht van opsporingshandelingen neer te leggen, zou 
bovendien een compleetheid suggereren die er niet is en die ook niet kan worden bereikt. Daarbij 
sluit aan dat door de wetgever niet steeds kan worden voorzien welke nieuwe 
opsporingshandelingen in de toekomst zullen worden verricht. Zolang deze activiteiten slechts een 
beperkte inbreuk maken op een grondrecht van burgers en niet zeer risicovol zijn voor de 
integriteit en beheersbaarheid van de opsporing, en ook de Grondwet niet noopt tot wettelijke 
explicitering, kunnen deze activiteiten op algemene taakstellende bepalingen worden gebaseerd. 
Verder is het in het algemeen niet nodig om handelingen wettelijk te expliciteren die al in een 
bestaande wettelijke bevoegdheid zitten ingebakken. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. De 
bevoegdheid tot het betreden van een perceel omvat de bevoegdheid om zich de doorgang in dat 
perceel te verschaffen (HR 18 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:642, NJ 2014/189). Dat laatste is in 
de wet niet met zoveel woorden bepaald. Het dient geen doel om ernaar te streven dergelijke 
geïmpliceerde bevoegdheden, waarvan er vermoedelijk veel zijn, in de wet te expliciteren. 
In dit licht is ook bij de herstructurering van het opsporingsonderzoek uitgangspunt dat een 
systematische en volledige beschrijving van alle opsporingshandelingen niet wordt nagestreefd, en 
dat bepaalde opsporingshandelingen onder voorwaarden op basis van een uit de opsporingstaak 
voortvloeiende algemene bevoegdheid kunnen worden verricht. 
 
Benadrukt moet worden dat een specifieke wettelijke regeling vanzelfsprekend wel aangewezen is 
wanneer een meer dan beperkte inbreuk op grondrechten van burgers wordt gemaakt en/of een 
bepaalde opsporingsactiviteit een risico vormt voor de integriteit en beheersbaarheid van de 
opsporing, dan wel de Grondwet daartoe noopt. Bovendien zijn dit niet de enige gronden om in 
een specifieke wettelijke regeling te voorzien. Nadere wettelijke normering kan ook aangewezen 
zijn in bijvoorbeeld gevallen waarin opsporingshandelingen een potentiële inbreuk op grondrechten 
van burgers kunnen maken of wanneer de betrouwbaarheid van de bewijsvergaring in het geding 
kan zijn.15 Daarbij kan met de onderzoekers van het onderzoeksproject Strafvordering 2001 
worden vastgesteld dat de mate waarin de regeling gedetailleerd dient te zijn, afhangt van de 
belangen die op het spel staan. Naarmate de bevoegdheid ingrijpender is nemen de eisen toe die 
worden gesteld aan de gedetailleerdheid van de regelingen, de voorwaarden waaraan de 
uitoefening van de bevoegdheid is gebonden en de waarborgen waarmee zij is omringd. 
Tegen deze achtergrond worden de bestaande bevoegdheden in het nieuwe wetboek in 
geherstructureerde vorm overgenomen en gemoderniseerd. Dat laatste brengt bijvoorbeeld mee 
dat het onderzoek dat wordt verricht aan inbeslaggenomen gegevensdragers, zoals een 
smartphone, nader wordt genormeerd (zie hoofdstuk 7). De huidige wettelijke regeling van de 
bevoegdheid om voorwerpen in beslag nemen, stamt uit een tijd van ver vóór de ontwikkeling van 
informatie- en communicatietechnologie. Deze ontwikkeling geeft bijvoorbeeld ook aanleiding om 
heimelijk onderzoek in open bronnen op het internet, welk onderzoek systematisch en met 
gebruikmaking van geavanceerde zoekmethoden wordt uitgevoerd, nader wettelijk te regelen (zie 
hoofdstuk 8). Een en ander is ten behoeve van de bescherming van het recht op eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer – als gevolg van ontwikkelingen op het terrein van de ICT – inmiddels 

                                                
15 Zie meer uitgebreid 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, blz. 323-328, 343. 
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noodzakelijk geworden. Wettelijke regeling is hier wenselijk, zelfs al kan voor (bepaalde 
verschijningsvormen van) deze opsporingshandelingen een toereikende grondslag worden 
gevonden in de bestaande wettelijke beslagregeling onderscheidenlijk de algemene taakstellende 
bepalingen. 
 
De algemene taakstellende bepalingen van de huidige artikelen 141 en 142, waarin bepaalde 
functionarissen met de opsporing van strafbare feiten worden belast, worden in 
geherstructureerde vorm opgenomen in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het 
nieuwe wetboek (het betreft de artikelen 1.3.3.1 en 1.3.3.2). Het zijn (naast artikel 3 van de 
Politiewet 2012 en artikel 3 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten) deze bepalingen 
waarin in de hierboven beschreven rechtspraak van de Hoge Raad de bevoegdheid wordt gelezen 
van opsporingsambtenaren om ter uitvoering van hun opsporingstaak het nodige onderzoek te 
verrichten. Voorgesteld wordt om, naast taakstellende bepalingen in Boek 1, onder de algemene 
bepalingen van Boek 2 een algemene bevoegdheid voor opsporingsambtenaren op te nemen om 
ter uitvoering van hun opsporingstaak onderzoekshandelingen te verrichten. Daardoor wordt 
geëxpliciteerd wat thans in de rechtspraak op de grondslag van algemene taakstellende 
bepalingen wordt aangenomen, te weten dat ter uitvoering van de opsporingstaak het nodige 
onderzoek kan en mag worden verricht. Deze explicitering vindt dan bovendien plaats op de 
daarvoor in het nieuwe wetboek bestemde plaats: bij de bepalingen over het 
opsporingsonderzoek. Het zou minder voor de hand liggend zijn wanneer in het boek dat gewijd is 
aan de bevoegdheden die in het opsporingsonderzoek kunnen worden toegepast, de 
basisbevoegdheid tot opsporing zou ontbreken. 
Ook volgens de onderzoekers van het onderzoeksproject Strafvordering 2001 valt er wat voor te 
zeggen om met zoveel woorden in de wet tot uitdrukking te brengen dat opsporingsambtenaren 
bevoegd zijn om binnen de grenzen van wet en recht het nodige onderzoek te verrichten.16 Met de 
onderzoekers kan worden vastgesteld dat ook met een dergelijke bepaling nog niet de vraag is 
beantwoord welke opsporingshandelingen, die niet direct hun grondslag vinden in een specifiek 
daarop toegesneden wettelijke regeling, op de algemene bevoegdheidsbepaling kunnen worden 
gebaseerd. Dat is een vraag die uiteindelijk door de rechter zal moeten worden beantwoord. In 
zoverre is er geen verschil met de huidige situatie waarin het beantwoorden van deze vraag – 
maar dan op basis van de algemene taakstellende bepalingen – aan de rechtspraak is. De winst zit 
in de toegenomen duidelijkheid, op de daarvoor in het wetboek bestemde plaats, dat de 
bevoegdheid tot opsporing zich niet beperkt tot de activiteiten waarvoor een daarop toegesneden 
specifieke wettelijke regeling bestaat. 
 
Voorgesteld wordt om deze algemene bevoegdheidsbepaling als volgt te formuleren: 
Opsporingsambtenaren zijn ter uitvoering van hun taak bevoegd om in overeenstemming met de 
geldende rechtsregels onderzoekshandelingen te verrichten. 
In deze formulering vormt “in overeenstemming met de geldende rechtsregels” – ontleend aan 
artikel 3 Politiewet 2012 – een belangrijk element. Hiermee wordt gedoeld op wettelijke regels en 
rechtersrecht. Er komt allereerst in tot uitdrukking dat wanneer voor een bepaalde 
opsporingshandeling een specifiek daarop toegesneden wettelijke regeling bestaat, deze handeling 
niet op de algemene bevoegdheidsbepaling kan worden gebaseerd, maar alleen op die specifieke 
regeling. De betreffende handeling zal dan ook aan de in die specifieke wettelijke regeling 
opgenomen voorwaarden moeten voldoen. Ook komt erin tot uitdrukking dat een 
opsporingshandeling die niet berust op een specifiek daarop toegesneden wettelijke grondslag, 
alleen mag worden ondernomen indien deze een beperkte inbreuk op grondrechten van burgers 
maakt en niet zeer risicovol is voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing – de 
hierboven besproken regel uit de rechtspraak. Verder komt erin tot uitdrukking dat tot het 
verrichten van een bepaalde opsporingshandeling alleen de bevoegdheid bestaat wanneer deze 
past in het systeem van de wet en besloten ligt in het samenstel van de daarin uitdrukkelijk 
geregelde bevoegdheden.17 Een voorbeeld daarvan vormt het observeren van personen. Het past 
in het stelsel van de wet om op grond van de algemene bevoegdheid kortstondig personen te 
                                                
16 Knigge en Kwakman, a.w., blz. 320-321. 
17 Zie daarover Knigge en Kwakman, a.w., blz. 331. 
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mogen observeren, nu informatie over personen verzamelen de kern van opsporing is, en 
stelselmatige observatie van personen een specifieke wettelijke regeling kent. Dat 
opsporingshandelingen die op basis van de voorgestelde algemene bevoegdheidsbepaling worden 
verricht, zich moeten beperken tot activiteiten die in het belang van het onderzoek noodzakelijk 
zijn, volgt daarbij al uit de algemene bepaling betreffende het onderzoeksbelang en uit de 
algemene bepaling betreffende proportionaliteit en subsidiariteit. 
 
Een in de praktijk wel gevoeld nadeel van bevoegdheidsuitoefening op basis van de huidige 
algemene taakstellende bepalingen is dat bij bepaalde opsporingshandelingen vooraf niet geheel 
duidelijk is welke begrenzingen daarvoor concreet gelden. Dit geeft in dergelijke gevallen een 
zekere rechtsonzekerheid. In de vakliteratuur is daarom geopperd om een wettelijke grondslag te 
scheppen om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te kunnen stellen over de 
uitvoering van de opsporingstaak.18 In een dergelijke algemene maatregel van bestuur zouden 
opsporingshandelingen waarvoor geen specifieke wettelijke regeling voorhanden is, van een 
nadere normering kunnen worden voorzien in gevallen waarin daaraan behoefte zou bestaan. Het 
gaat daarbij nadrukkelijk alléén om nadere normering van opsporingshandelingen die slechts een 
beperkte inbreuk op een grondrecht maken en die niet zeer risicovol zijn voor de integriteit en 
beheersbaarheid van de opsporing, zodat deze handelingen dus hun grondslag (kunnen) vinden in 
algemene taakstellende bepalingen (in dit wetsvoorstel: de algemene bevoegdheidsbepaling). Om 
de volgende redenen heeft het scheppen van een wettelijke grondslag voor een nadere normering 
bij algemene maatregel van bestuur van opsporingshandelingen die een beperkte inbreuk op een 
grondrecht maken, niet de voorkeur. 
Relevant in dit verband is de hierboven al aan de orde gestelde algemene notie dat het ondoenlijk 
en onwenselijk is om in een uitputtende normering van alle opsporingshandelingen te voorzien. 
Veel van deze handelingen, die zeer uiteenlopend zijn en voortdurend evolueren, zullen 
ongeregeld moeten blijven. Het scheppen van een mogelijkheid om de nadere normering van 
bepaalde opsporingshandelingen op te nemen in een algemene maatregel van bestuur, in plaats 
van in een wet, zal daarin geen wezenlijke verandering kunnen brengen. 
Belangrijker is het volgende. Voorop staat, zoals hierboven ook aan de orde kwam, dat 
opsporingshandelingen die een meer dan beperkte inbreuk op een grondrecht maken, regeling bij 
wet vergen. De behoefte aan duidelijkheid over de begrenzing van bepaalde 
opsporingshandelingen, en dus aan een nadere normering daarvan, bestaat vooral in geval van 
twijfel of deze activiteiten, of bepaalde modaliteiten daarvan, nog een beperkte of juist een 
verdergaande inbreuk maken op een grondrecht. Het voorbeeld van de inzet van een zogenaamde 
“stille sms” kan dit verduidelijken. Het gaat daarbij om het toezenden door de politie van voor de 
gebruiker van de mobiele telefoon niet-waarneembare sms-berichten om zodoende de plaats van 
de telefoon, en daarmee de plaats van de gebruiker, te kunnen bepalen. De Hoge Raad oordeelde 
dat de inzet van de stille sms, in de omstandigheden van de aan zijn oordeel onderworpen zaak, 
op algemene taakstellende bepalingen kon worden gebaseerd (HR 1 juli 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:1563, NJ 2015/114), en sloeg daarbij acht op een aantal factoren, waaronder 
de duur en frequentie van toezending, de omstandigheid dat slechts een beperkt beeld van de 
bewegingen van de gebruiker van de telefoon werd verkregen, en de omstandigheid dat de officier 
van justitie toestemming had gegeven voor de inzet van dit opsporingsmiddel. De politie wijst er in 
haar over de contourennota uitgebrachte advies op dat onduidelijk is wanneer bij de inzet van de 
stille sms het “omslagpunt” wordt bereikt waarin die inzet volgens de rechtspraak een meer dan 
beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer oplevert. Het Platform bijzondere 
opsporingsdiensten merkt op dat deze rechtspraak wel degelijk impliceert dat er ook modaliteiten 
van deze opsporingshandeling zijn die een meer dan beperkte inbreuk maken, en dan dus regeling 
bij wet vergen. Om door de politie en het platform aangegeven redenen verdient het de voorkeur 
om een regeling van heimelijke locatiebepaling met gebruikmaking van een technisch hulpmiddel 
in de wet op te nemen (zie hoofdstuk 8). Aan de wenselijkheid van het bij wet regelen van deze 
opsporingshandelingen doet niet af dat bepaalde vormen van deze locatiebepaling, zoals het 
(binnen bepaalde grenzen blijvende) gebruik van een stille sms, een beperkte inbreuk maken op 

                                                
18 M.J. Borgers, “Normering van ‘lichte’ opsporingshandelingen”, DD 2015/15. 
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de persoonlijke levenssfeer, en daarom ook op de algemene bevoegdheidsbepaling zouden kunnen 
worden gebaseerd. Waar het om gaat, is dat er ook vormen van heimelijke plaatsbepaling zijn die 
de grens van een beperkte inbreuk overschrijden of waarbij twijfel bestaat of zij deze grens 
(kunnen) overschrijden. Dat vormt voldoende rechtvaardiging voor regeling bij wet van deze 
opsporingsactiviteit als zodanig. 
Verder kan erop worden gewezen dat dit wetsvoorstel met de algemene bepalingen van het 
opsporingsonderzoek al een algemeen kader voor de normering van dat onderzoek biedt. Ook voor 
lichte opsporingshandelingen, die op de grondslag van de algemene bevoegdheidsbepaling kunnen 
worden uitgevoerd, geldt dat deze alleen in het belang van het onderzoek kunnen plaatsvinden, 
dat zij proportioneel moeten zijn en moeten voldoen aan de subsidiariteitsregel, en dat de 
verdachte bij de uitvoering daarvan niet tot andere strafbare feiten mag worden gebracht dan die 
waarop zijn opzet al tevoren was gericht. Aanvullend kan in de rechtspraak verder worden 
ontwikkeld in welke gevallen voorafgaande toestemming van de officier van justitie moet worden 
vereist of als factor in de beoordeling moet worden betrokken. 
Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt, dat hiermee niet is gezegd dat voor nadere uitwerking in 
een algemene maatregel van bestuur geen plaats zou zijn bij de normering van bevoegdheden. 
Integendeel: zoals aangegeven in de aanbiedingsbrief bij de contourennota (paragraaf 3.5) wordt 
conform de Aanwijzingen voor de regelgeving in het nieuwe wetboek het uitgangspunt gehanteerd 
dat de reikwijdte en de belangrijkste duurzame normen op het niveau van de wet worden 
geregeld, en voorschriften van meer technische of administratieve aard of nadere voorschriften die 
vaak wijziging behoeven, in lagere regelgeving. Maar daarbij gaat het – toegespitst op 
bevoegdheden in het opsporingsonderzoek – dan om nadere uitwerking van (uitvoeringsaspecten 
van) bevoegdheden waarvan de hoofdlijnen al in de wet zijn neergelegd. Dat is iets anders dan het 
neerleggen van de normering van – niet meer dan een beperkte inbreuk op een grondrecht 
makende – opsporingshandelingen in een algemene maatregel van bestuur. 
 
3.2 De verbaliseringsplicht 

3.2.1 Inleiding 

Zoals in paragraaf 2.1 is aangegeven blijft, mede tegen de achtergrond van de leidende gedachte 
bij de modernisering van het wetboek dat meer nadruk op de kwaliteit van het 
opsporingsonderzoek, het uitgangspunt behouden dat het opsporingsonderzoek het fundament van 
het onderzoek op de terechtzitting en/of van de in de zaak te nemen afdoeningsbeslissing vormt. 
Het opsporingsonderzoek moet een volledig en zorgvuldig beeld geven van wat in een concrete 
zaak aan onderzoek is verricht, zodat op basis daarvan een snelle en zorgvuldige 
afdoeningsbeslissing kan worden genomen. Bij zaken die door de rechter worden afgedaan, kan 
het onderzoek op de terechtzitting in belangrijke mate worden gericht op verificatie, bespreking en 
beoordeling van de resultaten van het opsporingsonderzoek. Om deze efficiënte werkwijze te 
kunnen behouden is het van belang dat de afdoening van strafzaken, vooral door de 
zittingsrechter, kan plaatsvinden op basis van een gedegen en zorgvuldige verslaglegging van wat 
in het opsporingsonderzoek is verricht. 
In hoofdstuk 1 worden ook de bepalingen over de verbaliseringsplicht opgenomen. De regels over 
het opmaken van proces-verbaal zijn met de Wet inzake de herziening van de regels betreffende 
de processtukken in strafzaken (Wet van 1 december 2011, Stb. 601) herzien. Daarom is het, 
zoals ook in de contourennota (paragraaf 2.2.2) voorop is gesteld, niet nodig om die regels 
volledig te herzien. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen die met betrekking tot de regeling 
van het proces-verbaal en de verbaliseringsplicht worden voorgesteld, zijn de volgende: 
 

- De regeling wordt aangevuld met een bepaling volgens welke in gevallen waarin onder 
verantwoordelijkheid van de officier van justitie het opmaken van proces-verbaal 
achterwege wordt gelaten, in enige vorm van verslaglegging wordt voorzien. Dit betreft 
codificatie van rechtspraak van de Hoge Raad. 

- De regeling wordt aangevuld met een mogelijkheid om bij algemene maatregel van 
bestuur nadere regels over de uitvoering van de verbaliseringsplicht te kunnen stellen. 
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- Bijzondere verbaliseringsplichten worden in beginsel geschrapt. Bestaande bepalingen die 
zien op de inhoud van wat moet worden geverbaliseerd – bijvoorbeeld dat de verdachte is 
medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplicht is – worden in beginsel gehandhaafd. 

 
Daarnaast zal, zoals ook in paragraaf 2.2.5 werd aangekondigd, worden bezien of het mogelijk en 
wenselijk is om in bepaalde gevallen gebruik te maken van audiovisuele opnamen in plaats van 
een proces-verbaal. 
De voorstellen worden hieronder achtereenvolgens nader toegelicht. Wijzigingen van technische 
aard worden artikelsgewijs toegelicht. 
Een belangrijk onderdeel van de modernisering betreft verbreding van de mogelijkheden om een 
elektronisch proces-verbaal op te maken. Deze verbreding is met de Wet digitale processtukken 
strafvordering (Wet van 17 februari 2016, Stb. 90) in het huidige wetboek doorgevoerd. De voor 
het elektronische proces-verbaal benodigde bepalingen over de elektronische handtekening 
worden in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek (zie artikel 1.10.2) 
opgenomen omdat deze betrekking hebben op een breder scala aan stukken dan alleen het 
proces-verbaal van een opsporingsambtenaar. 
 
Bepalingen over – specifiek – de wijze van verbalisering van het verhoor door 
opsporingsambtenaren zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Ook voor de rechter-commissaris gelden 
bepalingen met betrekking tot het opmaken van proces-verbaal waaronder bepalingen over de 
wijze van verbalisering van door hem afgenomen verhoren. Deze zijn in gemoderniseerde vorm 
opgenomen in hoofdstuk 10. Zij zijn tevens meer afgestemd op de in hoofdstuk 3 opgenomen 
regeling van de verbalisering van het verhoor door opsporingsambtenaren. Zie voor een nadere 
toelichting paragraaf 5. 
Bepalingen over het proces-verbaal van de terechtzitting zullen worden opgenomen in het 
wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 4 van het nieuwe wetboek (De berechting). 
 
3.2.2 Verslaglegging 

Bij de hierboven genoemde Wet inzake de herziening van de regels betreffende de processtukken 
in strafzaken zijn ook de algemene regels over het opmaken van proces-verbaal herzien. Kern van 
de herziene regeling vormt het huidige artikel 152. Het eerste lid voorziet in een algemene 
verbaliseringsplicht voor opsporingsambtenaren. Het tweede lid bepaalt daarbij dat het opmaken 
van proces-verbaal onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie achterwege kan 
worden gelaten. Deze bepalingen kunnen inhoudelijk ongewijzigd worden overgenomen in het 
nieuwe wetboek (zie artikel 2.1.4.1, eerste en tweede lid, en de artikelsgewijze toelichting 
daarop). 
De wettelijke verplichting voor opsporingsambtenaren om proces-verbaal op te maken van de door 
hen verrichte opsporingshandelingen kent verschillende doelen. Het proces-verbaal fungeert als 
wettig bewijsmiddel en als verantwoording achteraf van het verrichte onderzoek.19 Het proces-
verbaal, dat door de opsporingsambtenaar op ambtseed of ambtsbelofte wordt opgemaakt, heeft 
een belangrijke waarde, omdat de officier van justitie en de rechter in beginsel op de juistheid van 
wat daarin is gerelateerd, vertrouwen. Verbaliseren wordt in de praktijk, met het oog op de 
functies van het proces-verbaal, opgevat als een extra zorgvuldige wijze van verslaglegging. In 
zoverre heeft het proces-verbaal een belangrijke toegevoegde waarde ten opzichte van andere 
vormen van verslaglegging van een vaak wat minder formeel karakter, zoals dagrapportages of 
journaals. 
Uit de Kamerstukken bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de hierboven genoemde wet, volgt 
dat wanneer het opmaken van proces-verbaal onder verantwoordelijkheid van het openbaar 
ministerie achterwege wordt gelaten, er niettemin altijd sprake moet zijn van enige vorm van 
verslaglegging (Kamerstukken II 2010/11, 32 468, nr. 6, blz. 11). Dit is in lijn met bestendige 
rechtspraak van de Hoge Raad, waarin uitgangspunt is dat opsporingsambtenaren het opmaken 
van een proces-verbaal alleen dan achterwege kunnen laten ingeval wat door hen is verricht of 
bevonden naar hun, aan toetsing door de officier van justitie onderworpen, oordeel redelijkerwijs 
                                                
19 Keulen en Knigge, a.w., blz. 281-282. 
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niet van belang kan zijn voor enige door de zittingsrechter tijdens de berechting te nemen 
beslissing; tegelijk geldt dat in geval het opmaken van een proces-verbaal achterwege blijft, zal 
dienen te worden voorzien in een zodanige verslaglegging van de desbetreffende verrichtingen en 
bevindingen, dat doeltreffend kan worden gereageerd op een verzoek van de zittingsrechter 
tijdens de berechting tot nadere verantwoording over dat onderdeel van het opsporingsonderzoek 
(HR 19 december 1995, NJ 1996/249 en HR 5 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5629, NJ 
2011/169). 
Ook in de Aanwijzing opmaken proces-verbaal tegen onbekende daders (Stcrt. 2012, 26894) is 
deze regel terug te vinden. In zaken tegen onbekende daders waarin het opmaken van proces-
verbaal in deze aanwijzing niet is voorgeschreven, bepaalt deze aanwijzing dat aangiften, 
getuigenverklaringen en verdere onderzoeksgegevens zodanig worden vastgelegd, in een proces-
verbaal of op andere wijze, dat deze beschikbaar zijn om (aanvullend) proces-verbaal te kunnen 
opmaken wanneer later alsnog een verdachte kan worden aangewezen. 
De rechtsregel dat ook als het opmaken van proces-verbaal achterwege wordt gelaten, in enige 
vorm van verslaglegging moet worden voorzien, is thans niet met zoveel woorden in artikel 152 
terug te vinden. Voorgesteld wordt om deze basisregel in het nieuwe wetboek neer te leggen 
(artikel 2.1.4.1, derde lid). 
De wijze van verslaglegging waarin moet worden voorzien wanneer het opmaken van proces-
verbaal achterwege wordt gelaten, is vormvrij. Dat komt tot uitdrukking in de voorgestelde 
woordkeuze dat wanneer geen proces-verbaal wordt opgemaakt, in “enige vorm van” 
verslaglegging moet worden voorzien. De verslaglegging zal, zoals voortvloeit uit de hierboven 
besproken rechtspraak van de Hoge Raad, echter wel in alle gevallen zodanig moeten plaatsvinden 
dat naderhand doeltreffend kan worden gereageerd op een verzoek tot het afleggen van 
verantwoording over dat deel van het opsporingsonderzoek dat niet in een proces-verbaal was 
neergeslagen. 
De bij het afzien van het opmaken van proces-verbaal vereiste verslaglegging kan en zal 
doorgaans schriftelijk zijn, maar dat hoeft niet. Ook audiovisuele verslaglegging is mogelijk. 
 
3.2.3 Nadere normering proces-verbaal 

In het licht van het grote belang van processen-verbaal en tegen de achtergrond van de leidende 
gedachte om meer nadruk op de kwaliteit van het opsporingsonderzoek te leggen, worden door 
politie en openbaar ministerie verschillende maatregelen getroffen om de kwaliteit van processen-
verbaal bij vooral veel voorkomende criminaliteit te verbeteren (zie onder andere Kamerstukken II 
2013/14, 29 279, nr. 177 en 204, en Kamerstukken II 2014/15, 29 279, nr. 215). Maatregelen die 
worden genomen zijn onder meer een betere sturing op de kwaliteit van de processen-verbaal, 
een betere afstemming tussen politie en openbaar ministerie over de vraag waar een proces-
verbaal aan moet voldoen en het vaststellen van eenduidige eisen (zie nader Handelingen II 
2014/15, nr. 1935). De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft in haar werkprogramma voor 2015 
aangekondigd te gaan toetsen in welke mate deze maatregelen in de praktijk worden uitgevoerd. 
Dat er aanleiding is om tot een verbetering van de kwaliteit van processen-verbaal te komen, is 
recentelijk bevestigd in een wetenschappelijk onderzoek daarnaar.20 
Het verbeteren van de kwaliteit van processen-verbaal is en wordt ook in dit wetsvoorstel 
ondersteund. Zo wordt in hoofdstuk 3, dat is gewijd aan verhoren door opsporingsambtenaren, 
een nadere wettelijke normering opgenomen van het proces-verbaal van verhoren van verdachten 
en getuigen door opsporingsambtenaren. En in het nu toegelichte hoofdstuk 1 wordt voorgesteld 
om een algemene grondslag op te nemen voor een mogelijkheid om bij algemene maatregel van 
bestuur nadere regels te kunnen stellen over de uitvoering van de bepalingen over de 
verbaliseringsplicht. Op basis van deze grondslag kan met betrekking tot de wijze van 
verbalisering worden overwogen in nadere regels te voorzien. 
Allereerst kan worden gedacht aan processen-verbaal van bevindingen in nader te omlijnen 
categorieën grote strafzaken. Mede met het oog op het voorkomen van gerechtelijke dwalingen 
dient in processen-verbaal een goed beeld te worden gegeven van datgene wat ter opsporing is 

                                                
20 M. Malsch e.a., Kijken, luisteren, lezen, De invloed van beeld, geluid en schrift op het oordeel over 
verdachtenverhoren, 2015. 
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verricht of ondernomen. Voor een nadere normering zouden bijvoorbeeld aanknopingspunten 
kunnen worden gevonden in de aanbevelingen van de commissie-Posthumus naar aanleiding van 
de Schiedammer parkmoord.21 Het zou bijvoorbeeld wenselijk kunnen zijn om in daarvoor in 
aanmerking komende, grote strafzaken in een proces-verbaal neer te leggen welke 
onderzoeksrichtingen niet zijn uit gerechercheerd. Ook een verslag van verrichte 
opsporingshandelingen kan in daarvoor in aanmerking komende strafzaken van belang zijn (zie 
ook artikel 3 Besluit processtukken in strafzaken). 
De mogelijkheid van een nadere normering bij algemene maatregel van bestuur als voorzien in dit 
wetsvoorstel wordt gesteund door de Raad voor de rechtspraak in zijn over de contourennota 
uitgebrachte advies. Hij meent dat het daarbij moet gaan om kwalitatieve randvoorwaarden voor 
processen-verbaal. Openbaar ministerie en politie geven in hun over de contourennota 
uitgebrachte advies aan dat zij het scheppen van een dergelijke mogelijkheid van nadere 
normering ongewenst vinden. De opvatting van de politie dat de ook door haar onderschreven 
noodzaak om de kwaliteit van processen-verbaal te verbeteren, primair door middel van 
beleidsontwikkeling moet plaatsvinden, kan worden onderschreven. Dat neemt echter niet weg dat 
de mogelijkheid van een normering in lagere regelgeving een ondersteunende rol zou kunnen 
spelen. Zoals de Koninklijke Marechaussee in haar advies over de contourennota terecht opmerkt, 
kan het daarbij alleen gaan om randvoorwaarden van een zeker abstractieniveau. 
 
3.2.4 Bijzondere verbaliseringsplichten 

Naast de algemene verbaliseringsplicht bevat het wetboek ook bijzondere verbaliseringsplichten. 
Zo moet op grond van dergelijke verplichtingen veelal proces-verbaal worden opgemaakt van de 
verstrekking van eerder van derden gevorderde gegevens. Bij verkeersgegevens en het bevriezen 
van gegevens moet proces-verbaal worden opgemaakt van het bevel tot het verstrekken van deze 
gegevens of tot het bevriezen van gegevens. Ook bij het opnemen van vertrouwelijke 
communicatie is voorzien in een bijzondere verbaliseringsplicht die inhoudt dat van het feit dat 
vertrouwelijke communicatie is opgenomen, binnen drie dagen proces-verbaal moet worden 
opgemaakt. 
In het kader van de herstructurering van het opsporingsonderzoek is de vraag aan de orde of de 
bijzondere verbaliseringsplichten naast de algemene verbaliseringsplicht dienen te worden 
gehandhaafd. Bij de herziening van de algemene verbaliseringsplicht zijn niet de bijzondere 
verbaliserings- of verslagleggingsplichten betrokken (Kamerstukken II 2009/10, 32 468, nr. 3, blz. 
15). Het openbaar ministerie heeft eerder het standpunt ingenomen dat deze 
verbaliseringsplichten kunnen worden geschrapt (Kamerstukken II 2013/14, 33 747, nr. 3, blz. 
14). 
Inderdaad lijken de bijzondere verbaliseringsplichten naast de algemene verbaliseringsplicht 
weinig toegevoegde waarde te hebben. Dat geldt vooral voor de bijzondere verbaliseringsplichten 
in verband met de heimelijke bevoegdheden en bevoegdheden tot het vorderen van gegevens. 
Wanneer het onderzoek waarop deze verplichtingen betrekking hebben, niet relevant blijkt voor 
enige in de strafzaak te nemen beslissing, dient van het opmaken van proces-verbaal te kunnen 
worden afgezien. Dat dient dan dus ook te gelden voor het proces-verbaal waarop deze bijzondere 
verbaliseringsplichten betrekking hebben. Wanneer het onderzoek wel relevant is voor enige in de 
strafzaak te nemen beslissing, vloeit de plicht tot verbaliseren al voort uit de algemene 
verbaliseringsplicht. Schrapping is verder verantwoord omdat bij het achterwege laten van het 
opmaken van proces-verbaal zoals hierboven aan de orde kwam steeds in enige vorm van 
verslaglegging moet worden voorzien. 
Het uitgangspunt van schrapping van de bijzondere verbaliseringsplichten laat onverlet dat de wet 
voorschriften kan geven over de inhoud van wat of de wijze waarop moet worden geverbaliseerd. 
Zo worden in hoofdstuk 3 bepalingen opgenomen over de wijze van verbaliseren van verhoren 
door opsporingsambtenaren en in hoofdstuk 10 over de wijze van verbalisering van door de 
rechter-commissaris afgenomen verhoren. 
Een aantal bijzondere verbaliseringsplichten zijn in het leven geroepen door wetgeving ter 
implementatie van Europese regelgeving. Richtlijnen die een registratieverplichting bevatten, zijn 
                                                
21 F. Posthumus, Evaluatieonderzoek in de Schiedammer parkmoord, 2005, hoofdstuk 13. 
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veelal zo geformuleerd dat een bepaalde omstandigheid moet worden geregistreerd volgens de 
registratieprocedure waarin het nationale recht voorziet. Veelal wordt in geval van een dergelijke 
Europese verplichting gekozen voor introductie van een bijzondere verbaliseringsplicht. Op deze 
wijze is in de wet terug te vinden hoe deze Europese verplichting is geïmplementeerd. Een 
dergelijke aanpak is echter niet noodzakelijk. Wanneer aan het relevantiecriterium is voldaan, 
volgt uit de algemene verbaliseringsplicht al dat proces-verbaal moet worden opgemaakt. In dat 
geval geldt artikel 2.1.4.1 als het artikel waarin de Europese verplichting is geïmplementeerd. En 
voor zover er Europese registratieverplichtingen in het leven zouden worden geroepen die in het 
concrete geval volgens het relevantiecriterium geen proces-verbaal vergen, dan dient zoals 
hierboven aan de orde kwam op grond van artikel 2.1.4.1 toch in enige vorm van verslaglegging te 
worden voorzien. Aldus is evenzeer voldaan aan de Europese registratieverplichting, omdat het 
ook bij verslaglegging die niet de vorm van een proces-verbaal aanneemt, gaat om een 
registratieverplichting waarin het nationale recht – met het in dit wetsvoorstel voorgestelde artikel 
2.1.4.1 – voorziet. 
 
4 De hoofdlijnen van hoofdstuk 2: de aangifte 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat de regeling van de aangifte en klacht. In dit wetsvoorstel wordt een beperkte, 
meer algemene wetstechnische stroomlijning van deze regeling voorgesteld. Hieronder worden de 
hoofdlijnen daarvan aangegeven. De artikelen van het hoofdstuk worden artikelsgewijs meer in 
detail toegelicht. 
 
4.2 Stroomlijning regeling van de aangifte 

Allereerst wordt in dit hoofdstuk de wettelijke regeling van de aangifte hergestructureerd. In 
aanvulling op het beleid tot verbetering van de kwaliteit van de aangifte en van het 
aangifteproces, wordt de bestaande wettelijke regeling aan een beperkte stroomlijning 
onderworpen die in hoofdlijnen het volgende inhoudt: 

- de mondelinge aangifte die door een opsporingsambtenaar wordt opgenomen, wordt over 
de gehele linie als proces-verbaal aangemerkt; 

- de aangifte en klacht kunnen als uitgangspunt bij een opsporingsambtenaar worden 
gedaan; 

- ook over het opmaken van processen-verbaal van aangifte kunnen bij algemene maatregel 
van bestuur regels worden gesteld. 

 
Een aangifte kan mondeling of schriftelijk worden gedaan. Indien de aangifte mondeling tegenover 
een opsporingsambtenaar wordt gedaan, wordt deze door de opsporingsambtenaar schriftelijk 
vastgelegd. Hoewel het verslag van de mondelinge aangifte thans wettelijk niet expliciet als 
proces-verbaal wordt aangemerkt, gaat de wetgever er impliciet wel van uit dat van een proces-
verbaal sprake is. Dat blijkt uit het huidige artikel 163, vierde lid, waarin is bepaald dat een kopie 
van de aangifte of een kopie van het “proces-verbaal” van aangifte wordt verstrekt. De bestaande 
regeling wordt op dit punt vereenvoudigd door voor te schrijven dat van de mondeling gedane 
aangifte proces-verbaal moet worden opgemaakt. Deze wijziging sluit aan bij de praktijk, waarin 
van de mondelinge aangifte proces-verbaal wordt opgemaakt, en waarin deze aangifte standaard 
als een “proces-verbaal van aangifte” wordt aangeduid. Voordeel is verder dat ook de regels voor 
het opstellen en het aan de officier van justitie ter beschikking stellen van een proces-verbaal 
automatisch van toepassing zijn op de mondelinge aangifte. Ten aanzien van het proces-verbaal 
is, zoals in paragraaf 3.2.3 aan de orde kwam, voorgesteld om een wettelijke grondslag te 
scheppen voor de mogelijkheid om daarover bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te 
stellen. Doordat het verslag van de opgenomen mondelinge aangifte als een proces-verbaal aan te 
merken, is die mogelijkheid van normering – op diezelfde grondslag – automatisch ook bij het 
proces-verbaal van aangifte mogelijk. Een denkbare invulling van die normering zou kunnen zijn 
dat wanneer het gaat om een klachtdelict, in het proces-verbaal van aangifte uitdrukkelijk wordt 
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vermeld of de aangever tot de kring van klachtgerechtigden behoort en dat deze om vervolging 
verzoekt. 
Voor zowel de aangifte als de klacht kan als algemeen uitgangspunt worden gehanteerd dat deze 
bij een opsporingsambtenaar wordt gedaan. In het kader van de stroomlijning kunnen bestaande 
bepalingen volgens welke een aangifte of klacht alleen bij de officier van justitie of de hulpofficier 
van justitie kunnen worden gedaan, worden geschrapt. Het is niet noodzakelijk om dit wettelijk 
voor te schrijven. Het kan aan het openbaar ministerie worden overgelaten om hierover, waar 
aangewezen en nodig, richtlijnen te ontwikkelen. 
Beleid is ingezet om de mogelijkheden te bezien om in meer gevallen te komen tot een gerichte en 
persoonlijke terugmelding aan de aangever over de voortgang van de behandeling van de 
aangifte, te beginnen met high impact crimes. Dit kan waar aangewezen in flankerend beleid 
worden omgezet. Hetzelfde geldt voor het doen van aangifte op nummer en voor de 
mogelijkheden om bij het doen van aangifte domicilie te kiezen. De bestaande en de in dit 
wetsvoorstel voorgestelde wettelijke regeling van de aangifte laat voor beleidsontwikkeling op 
deze punten de nodige ruimte, nu niet wettelijk is voorgeschreven welke gegevens in de aangifte 
moeten worden opgenomen. 
 
Er bestaan in het huidige wetboek ook bepaalde aangifteverplichtingen. Ieder is verplicht aangifte 
te doen van een beperkt aantal in het wetboek (artikel 160, eerste en derde lid) genoemde, 
ernstige misdrijven. Openbare colleges en ambtenaren hebben een ruimere aangifteplicht (artikel 
162, eerste lid); hetzelfde geldt voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
rechtspersonen (artikel 162, vierde lid). Niet-naleving van deze aangifteverplichtingen is niet als 
zodanig strafbaar gesteld. Wel is strafbaar degene die kennis draagt van het voornemen tot 
bepaalde ernstige misdrijven, en dit niet meldt aan de overheid of aan het beoogde slachtoffer 
(artikelen 135 en 136 Sr). Personen die zich als getuige zouden kunnen verschonen, zijn niet 
verplicht om aangifte te doen. In 2008 is de in artikel 162 opgenomen aangifteplicht van 
ambtenaren en colleges aan een evaluatie onderworpen. In de beleidsreactie is aangegeven dat 
daaraan meer bekendheid moet worden gegeven (Kamerstukken II 2008/09, 28 844, nr. 33). 
Het uitgangspunt van de aangifteverplichtingen kan nog steeds worden onderschreven. Mede 
vanwege verwevenheid van de bepalingen over de aangifteplicht met onderwerpen van materieel 
strafrecht wordt voorgesteld deze bij de modernisering van het wetboek niet inhoudelijk te bezien. 
Ook de omvang van de aangifteplicht wordt in dit wetsvoorstel niet ter discussie gesteld. Volstaan 
is met doorvoering van enkele technische bijstellingen ten opzichte van de bestaande bepalingen. 
Deze bijstellingen worden artikelsgewijs toegelicht. 
 
4.3 Stroomlijning regeling van de klacht 

Er bestaat een beperkt aantal misdrijven voor de vervolging waarvan het een constitutief wettelijk 
vereiste is dat een klacht wordt gedaan door een persoon die daartoe gerechtigd is. Welke 
misdrijven op klacht kunnen worden vervolgd en wie klachtgerechtigd is, wordt door het materieel 
strafrecht bepaald, vooral (maar niet uitsluitend) in het Wetboek van Strafrecht. 
Materieelrechtelijke aspecten van de aangifte en de klacht vallen buiten het kader van de 
modernisering van het wetboek. De procedureregels over het indienen van de klacht zijn bedoeld 
om te verzekeren dat de klachtgerechtigde uitdrukkelijk heeft verzocht strafvervolging in te 
stellen. De klacht heeft toegevoegde waarde omdat een aangifte niet steeds als een dergelijk 
verzoek kan worden opgevat, vooral niet wanneer de aangifte verplicht is gedaan. In dit 
wetsvoorstel wordt de procedure van de klacht op onderdelen verduidelijkt en gestroomlijnd.  
Ten opzichte van het huidige artikel 164, eerste lid, is in artikel 2.2.1.1 verduidelijkt dat wanneer 
een misdrijf alleen op klacht vervolgbaar is, de klachtgerechtigde de klacht kan indienen door 
middel van een aangifte met een verzoek om vervolging in te stellen. Daardoor komt in de 
wettelijke formulering beter uit de verf dat het ook bij een klacht “gewoon” om een aangifte gaat, 
zij het met het bijzondere kenmerk dat aangifte wordt gedaan van een klachtdelict door een 
klachtgerechtigde persoon die daarbij uitdrukkelijk verzoekt om vervolging. 
Zoals gezegd, bepaalt vooral het Wetboek van Strafrecht welke misdrijven alleen op klacht kunnen 
worden vervolgd en wie klachtgerechtigd is. Naast deze materieelrechtelijke bepalingen bevat dat 
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wetboek ook enkele procedurele bepalingen. Het betreft de bepaling over de termijn waarbinnen 
een klacht moet worden gedaan (artikel 66 Sr en aanverwante bepalingen) en de termijn 
waarbinnen deze kan worden ingetrokken (artikel 67 Sr). Deze procedurele bepalingen lenen zich 
ervoor, voor zover het wenselijk is die te handhaven (zie hierna), naar het Wetboek van 
Strafvordering te worden overgeheveld. 
Artikel 66 Sr houdt in dat een klacht, uitzonderingen daargelaten, binnen drie maanden moet 
worden gedaan na kennisneming van het misdrijf. Voorgesteld wordt deze en aanverwante 
bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht niet in dit wetsvoorstel over te nemen, en bij de 
invoeringswet uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen. Zoals hierboven aan de orde kwam, is 
ook het doen van aangifte – op goede gronden – niet aan een termijn gebonden. Ratio van de 
termijn voor indiening van de klacht is dat de klachtgerechtigde het niet in zijn macht moet 
hebben tot aan het einde van de verjaringstermijn te kunnen bepalen of strafvervolging mogelijk 
is.22 Daar staat tegenover dat een termijn voor het indienen van een klacht een obstakel kan 
vormen voor slachtoffers die een langere tijd nodig hebben om hun vrees voor de dader te boven 
te komen en aangifte te doen. Te denken valt in dit verband aan misdrijven zoals belaging en tal 
van misdrijven zoals vermogensmisdrijven en vernieling waarvan het slachtoffer weet dat deze zijn 
begaan door de ex-partner. Daar komt bij dat van veel strafbare feiten die zonder een aangifte 
doorgaans niet ter kennis van de opsporingsdiensten komen, en die geen klachtdelicten zijn, wel 
tot aan het einde van de verjaringstermijn aangifte kan worden gedaan. De omstandigheid dat een 
aangever onredelijk lang heeft gewacht met het doen van aangifte zou ook bij klachtdelicten 
kunnen worden meegewogen bij de beslissing over de opportuniteit van het instellen van 
vervolging. 
Artikel 67 Sr bepaalt dat een gedane klacht binnen acht dagen kan worden ingetrokken. Een 
nadeel van een mogelijkheid tot intrekking van een klacht is dat de klachtgerechtigde na indiening 
van de klacht nog een absoluut vervolgingsbeletsel zou kunnen opwerpen. Door de korte termijn 
waarbinnen de klacht kan worden ingetrokken is het risico dat inmiddels – nodeloos – 
opsporingsonderzoek is verricht, echter niet groot. Een voordeel van schrapping van deze 
mogelijkheid zou zijn dat het niet zou lonen voor de verdachte om de klachtgerechtigde onder 
druk te zetten de klacht in te trekken, omdat de intrekking geen rechtsgevolgen zou hebben. Ook 
bij de aangifte (ten aanzien van andere dan klachtdelicten) voorziet de wet niet in intrekking. 
Weliswaar komt het soms voor dat aangevers zich opnieuw op het politiebureau melden om hun 
aangifte in te trekken, maar daaraan verbindt de wet geen rechtsgevolgen. Een voordeel van 
handhaving van de mogelijkheid van intrekking van de klacht binnen een korte termijn, is dat de 
klager een “afkoelperiode” is gegund waarbinnen deze op zijn beslissing kan terugkomen. Alles 
afwegend wordt voorgesteld de mogelijkheid van intrekking van de klacht binnen een korte 
termijn te handhaven en de desbetreffende bepaling over te hevelen naar het Wetboek van 
Strafvordering. De huidige bepaling zal in de invoeringswet uit het Wetboek van Strafrecht worden 
geschrapt. 
Het huidige artikel 165a bevat een specifieke bepaling op grond waarvan het openbaar ministerie 
met betrekking tot klachtdelicten niet tot vervolging overgaat dan na het horen van een persoon – 
een minderjarige of onder curatele gestelde – wiens wettelijke vertegenwoordiger een klacht heeft 
ingediend. Deze bepaling vertoont wat betreft haar doelstelling en inhoud overeenkomsten met de 
bepaling van het huidige artikel 167a op grond waarvan het openbaar ministerie minderjarige 
slachtoffers van bepaalde zedendelicten (waarvoor geen klachtvereiste geldt) zo mogelijk in de 
gelegenheid stelt hun mening over het begane misdrijf kenbaar te maken. Beide bepalingen 
bevatten een hoormogelijkheid die vooral van betekenis kan zijn voor de afweging of vervolging 
wenselijk is en zo ja in welke modaliteit. Bezien wordt welke plaats deze bepalingen in het nieuwe 
wetboek zullen krijgen. Opneming van deze bepalingen in het hoofdstuk over de aangifte ligt 
minder voor de hand, enerzijds omdat deze bepalingen als gezegd vooral een rol spelen bij de 
vraag naar de wenselijkheid van vervolging, en anderzijds omdat de bepalingen in dit hoofdstuk 
vooral zien op de (procedurele) wijze van indiening daarvan. 
 

                                                
22 A.M. van Hoorn, in: Tekst & Commentaar Strafvordering, elfde druk, artikel 164, aantekening 1f. 
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5 De hoofdlijnen van hoofdstuk 3: het verhoor door opsporingsambtenaren 

In dit hoofdstuk zijn de bepalingen over het verhoor van verdachten en getuigen door 
opsporingsambtenaren opgenomen. Het hoofdstuk valt uiteen in vier titels, met achtereenvolgens 
algemene bepalingen, bepalingen over het verhoor van verdachten, bepalingen over het verhoor 
van getuigen en een delegatiebepaling. 
 
De bepalingen over het verhoor van de verdachte zijn grotendeels ontleend aan de bepalingen die 
na inwerkingtreding van de wetten van 17 november 2016, Stb. 475 en 476 in het huidige 
wetboek zullen worden opgenomen, en zijn inhoudelijk ongewijzigd overgenomen, inclusief de 
bepalingen over het verbaliseren van het verdachtenverhoor. Wel zijn zij zijn redactioneel 
aangepast aan de in het nieuwe wetboek gebruikte terminologie. 
 
De bepalingen over het verhoor van de getuige door opsporingsambtenaren zijn nieuw, maar 
sluiten wel aan bij de inmiddels gegroeide praktijk. Het verhoor van de getuige door een 
opsporingsambtenaar is in het huidige wetboek niet genormeerd. Zoals uiteengezet in paragraaf 
7.6 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe 
wetboek bestaat er zowel uit een oogpunt van het belang van de verklaringen van getuigen voor 
de waarheidsvinding als uit het oogpunt van de belangen van de getuige aanleiding om in het 
nieuwe wetboek wel in die normering te voorzien. 
 
De reden om een afzonderlijk hoofdstuk over het verhoor van verdachten en getuigen door 
opsporingsambtenaren op te nemen in Boek 2 is dat dit verhoor in veel strafzaken tot de kern van 
het opsporingsonderzoek behoort. Bovendien bevordert het samennemen van de bepalingen over 
het verhoor van verdachten en getuigen door opsporingsambtenaren de overzichtelijkheid. Dit 
hoofdstuk bouwt voort op de algemene bepalingen ten aanzien van de verdachte en getuige die 
zijn opgenomen in de hoofdstukken 4 en 6 van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van 
het nieuwe wetboek. Daar zijn ook enkele bepalingen opgenomen die gelden voor het verhoor van 
verdachten en getuigen in het algemeen, zoals het pressieverbod. Die bepalingen gelden dus niet 
alleen voor verhoren door opsporingsambtenaren, maar ook voor verhoren die door de rechter 
worden afgenomen. 
 
De bepalingen over het verhoor van verdachten en getuigen door de rechter-commissaris zijn 
opgenomen in hoofdstuk 10. Dit sluit aan bij de volgordelijkheid van het vooronderzoek waarin 
verhoren door de rechter-commissaris veelal in een latere fase van het vooronderzoek worden 
afgenomen. Daarnaast is het wenselijk om de bevoegdheden van de rechter-commissaris, waarvan 
het verhoren van getuigen en deskundigen een belangrijk onderdeel vormen, in één hoofdstuk te 
concentreren. Verder bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de regels over het verhoor door 
opsporingsambtenaren en het verhoor door de rechter-commissaris. Zo hebben getuigen bij de 
rechter-commissaris een verschijningsplicht, worden getuigen bij de rechter-commissaris beëdigd, 
mag de raadsman van de verdachte het verhoor van een getuige als regel bijwonen, kan de 
rechter-commissaris de verdachte, getuigen en deskundigen in elkaars tegenwoordigheid horen of 
tegenover elkaar stellen, kan de rechter-commissaris bepalen dat een getuige als bedreigde 
getuige wordt gehoord, enzovoorts. 
Wel is de gelegenheid te baat genomen om in hoofdstuk 10 de verbaliseringsplichten van de 
rechter-commissaris te moderniseren en meer af te stemmen op de in dit hoofdstuk opgenomen 
regeling van de verbalisering van het verhoor door opsporingsambtenaren, zodat een meer gelijke 
standaard geldt. 
 
De bepalingen uit dit hoofdstuk worden verder artikelsgewijs toegelicht. 
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6 De hoofdlijnen van hoofdstuk 4: deskundigenonderzoek en 
voorlichtingsrapportage in opdracht van de officier van justitie 

In dit hoofdstuk zijn enkele bevoegdheden van de officier van justitie tot het inschakelen van 
deskundigen en van de reclassering in verband met de voorlichtingsrapportage overgenomen. Zij 
worden alleen artikelsgewijs toegelicht. 
 
7 De hoofdlijnen van hoofdstuk 5: bevoegdheden tot vrijheidsbeperking en 

vrijheidsbeneming 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de bevoegdheden tot vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming van verdachten 
opgenomen. Deze bevoegdheden worden geherstructureerd; voor een fundamentele herziening 
van de bevoegdheden bestaat geen aanleiding. 
In de literatuur en ook in internationale gremia wordt wel kritiek geuit op de toepassing van 
voorlopige hechtenis in Nederland in de praktijk. Deze kritiek richt zich met name op de toepassing 
van de wettelijke regeling van de voorlopige hechtenis. Die regeling op zichzelf bezien is in de wet 
met wezenlijke waarborgen omgeven. Niet alleen zijn de misdrijven waarbij toepassing mogelijk is 
limitatief omschreven en moeten er nadrukkelijk gronden voor toepassing zijn (geschokte 
rechtsorde bij zware misdrijven, herhalingsgevaar, collusiegevaar of vluchtgevaar), ook moet in 
beginsel voldaan zijn aan de voorwaarde dat er stevige verdenking tegen de verdachte bestaat 
(“ernstige bezwaren”), en dient het aannemelijk te zijn dat de duur van de voorlopige hechtenis 
niet langer zal zijn dan het naar verwachting opgelegde onvoorwaardelijke deel van de 
vrijheidsstraf (anticipatiegebod). Periodiek bekijkt de rechter of voortzetting van de voorlopige 
hechtenis nodig is, waarbij voor de verdachte steeds de mogelijkheid bestaat om de opheffing dan 
wel de schorsing van de voorlopige hechtenis te verzoeken. Deze waarborgen maken dat de duur 
van de voorlopige hechtenis in Nederland ook internationaal vergeleken beperkt uitvalt.23 Dat 
neemt niet weg dat er aanleiding is om de wettelijke regeling op het punt van de alternatieven 
voor de voorlopige hechtenis bij te stellen op de wijze die hieronder in deze paragraaf wordt 
beschreven. 
 
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het huidige wetboek die in dit hoofdstuk 
zijn opgenomen laten zich als volgt samenvatten. 
1) Bij de aanhouding buiten heterdaad, de inverzekeringstelling en de voorlopige hechtenis 

worden de verdenkingscriteria vereenvoudigd op de wijze zoals toegelicht in paragraaf 2.3.3. 
2) In verband met de voorstellen die zijn gericht op een betere voorbereiding van het onderzoek 

op de terechtzitting (terugdringen pro-formazittingen) wordt de regeling van de 
gevangenhouding in die zin aangepast dat de termijn gedurende welke het bevel tot 
gevangenhouding van kracht is, door de rechtbank vóór de aanvang van het onderzoek op de 
terechtzitting gedurende ten hoogste een jaar kan worden verlengd met periodes die een 
termijn van drie maanden niet te boven gaan. 

3) Voorgesteld wordt om een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking in te voeren dat door de 
rechter kan worden gegeven als alternatief voor de toepassing van voorlopige hechtenis. De 
schorsing van de voorlopige hechtenis wordt afgeschaft. 

 
Hieronder wordt achtereenvolgens ingaan op de onder 2) en 3) genoemde wijzigingsvoorstellen. 
                                                
23 Berghuis, Linckens en Aanstoot komen tot de volgende bevindingen. Het aandeel voorlopig gehechten in de 
totale gedetineerdenbevolking is de afgelopen jaren sterk gedaald. De gemiddelde duur van de voorlopige 
hechtenis (in eerste aanleg) is afgenomen van 93 dagen in 2012 tot 87 dagen in 2014. De mate waarin in 
Nederland voorlopige hechtenis wordt toegepast, is in vergelijking met andere Europese landen niet bijzonder: 
Nederland is geen koploper, maar bevindt zich in de middenmoot. De toename in de afgelopen tien jaar van 
het bedrag aan schadevergoedingen voor onterechte detentie verklaren zij door een duidelijke verruiming van 
de praktijk van de inverzekeringstelling. Zie Bert Berghuis, Paul Linckens en Anneke Aanstoot, “De voorlopige 
hechtenis een halt toegeroepen?”, Trema 2016, blz. 76-81. Voor het leeuwendeel van de verdachten (88,6%) 
duurt de voorlopige hechtenis niet langer dan zes maanden. Zie Jan Crijns, Bas Leeuw en Hilde Wermink, Pre-
trial detention in the Netherlands: legal principles versus practical reality, Leiden, 2016, blz. 49. 
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7.2 Terugdringing pro-formazittingen 

In de contourennota is het probleem benoemd dat nu dikwijls zaken bij de zittingsrechter komen 
waarvan het onderzoek nog niet is afgerond, waardoor, na een periode van drie maanden 
gevangenhouding, zogenoemde pro-formazittingen nodig zijn (blz. 38). De daarop volgende 
terugwijzing naar de rechter-commissaris tot het verrichten van nader onderzoek (artikel 316) 
leidt tot nodeloze vertraging en doet afbreuk aan de kwaliteit van de rechtspleging. Om 
verbetering te brengen in deze situatie wordt een aanpassing van de wettelijke regeling van de 
voorlopige hechtenis voorgesteld, die in paragraaf 6.2.2 van de memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek al in algemene zin is besproken. 
Door de beslissing over voortzetting of afronding van het vooronderzoek los te koppelen van de 
periodieke toetsing van de voorlopige hechtenis wordt mogelijk dat de rechter-commissaris langer 
de gelegenheid heeft om door de officier van justitie gevorderd of door de verdachte verzocht 
onderzoek te verrichten. Het huidige artikel 66, derde lid, wordt in dit hoofdstuk daarom in die zin 
aangepast, dat de termijn gedurende welke het bevel gevangenhouding van kracht is, door de 
rechtbank, op de vordering van de officier van justitie, vóór de aanvang van het onderzoek op de 
terechtzitting gedurende ten hoogste een jaar kan worden verlengd met periodes die een termijn 
van drie maanden niet te boven gaan. De raadkamer is belast met de periodieke toetsing van de 
voorlopige hechtenis. Na het verstrijken van de eerste periode van drie maanden vindt de 
behandeling van een vordering tot verlenging in het openbaar plaats. 
Door deze aanpassing wordt het wettelijk systeem, dat zowel in het huidige als in het nieuwe 
wetboek uitgaat van een vooronderzoek dat vooraf gaat aan en normaliter ook moet zijn afgerond 
voor de berechting, meer in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid. De limiet van drie 
maanden gevangenhouding alvorens het onderzoek op de terechtzitting moet zijn begonnen, is in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw ingevoerd vanuit de wens om paal en perk te stellen aan de 
duur van de voorlopige hechtenis. Ook toen al werd onderkend dat het onderzoek in sommige 
gevallen nog niet zou zijn afgerond bij aanvang van het onderzoek op de terechtzitting, maar de 
wens om druk te zetten op de procedure en aldus een gunstig effect op de duur van de voorlopige 
hechtenis te bewerkstelligen, kreeg de doorslag. Kijkend naar de huidige situatie moet worden 
vastgesteld dat de wettelijke regeling de indruk wekt dat na drie maanden gevangenhouding wordt 
begonnen met het inhoudelijke onderzoek op de terechtzitting. Die indruk stemt niet met de 
werkelijkheid overeen. Uit onderzoek verricht in opdracht van het WODC blijkt in een groot aantal 
zaken een termijn van 104 dagen vanaf de start van de voorlopige hechtenis niet genoeg voor het 
afronden van het vooronderzoek en wordt gedagvaard met de aankondiging dat bij aanvang van 
het onderzoek op de terechtzitting onmiddellijk de schorsing daarvan zal worden gevorderd 
(artikel 282, vierde lid).24 Overschrijding van deze termijn vindt vooral plaats bij levensdelicten, 
diefstal met geweld, bedreiging, zedendelicten en overige geweldsdelicten. Van alle 
meervoudigekamerzittingen in eerste aanleg betreft 17 % een pro-formazitting. 40 % van de pro-
formazittingen in eerste aanleg betreft voorlopig gehechte verdachten wier voorlopige hechtenis 
langer duurt dan 104 dagen. Een alternatief om bijvoorbeeld de termijn waarbinnen bij voorlopige 
gehechte verdachten het onderzoek op de terechtzitting moet beginnen met eenmaal 90 dagen te 
verlengen (de voorlopige hechtenis kan dan maximaal 104 + 90 = 194 dagen duren voordat de 
zaak op de terechtzitting wordt behandeld), verkleint het probleem, maar neemt dit niet weg. Het 
aantal pro-formazittingen met voorlopig gehechte verdachten daalt dan van 40 % naar 17 %. Bij 
een voorlopige hechtenis van 361 dagen is het aantal pro-formazittingen nog 3 %. Ook in die 
zaken is nog altijd ten minste één pro-formazitting nodig alvorens tot inhoudelijke behandeling kan 
worden overgegaan, maar de cijfers maken duidelijk dat de mogelijkheid om het vooronderzoek te 
kunnen voortzetten tot maximaal een jaar na het verstrijken van de termijn van 90 dagen 
gevangenhouding, de noodzaak tot het houden van pro-formazittingen goeddeels doet verdwijnen. 
Gelet hierop wordt voorgesteld de raadkamer de mogelijkheid te geven om de voorlopige 
hechtenis met telkens maximaal 90 dagen te verlengen tot maximaal één jaar, alvorens het 
onderzoek op de terechtzitting een aanvang moet nemen. 

                                                
24 M. Dubelaar, R. van Leusden, J. ten Voorde en S. van Wingerden, Alleen voor de vorm? Frequentie, 
organisatie en praktijk van pro-formazittingen, WODC 2015. 
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Uitgangspunt is en blijft dat de officier van justitie verantwoordelijk is voor het 
opsporingsonderzoek. Dit houdt in het zodanig volbrengen van dat onderzoek dat een 
verantwoorde afdoeningsbeslissing genomen kan worden en, indien de zaak ter berechting aan de 
rechter wordt voorgelegd, een volledig procesdossier kan worden gepresenteerd. Voor zover wordt 
gesproken in termen van regie, is hij de werkelijke regisseur van het opsporingsonderzoek. Van de 
officier van justitie kan worden verwacht dat hij aan de rechter-commissaris en de raadkamer voor 
zover mogelijk inzicht verschaft in de verwachte minimale duur van het opsporingsonderzoek en in 
de stappen die moeten worden gezet om dat onderzoek af te ronden. Op basis van die informatie 
kan de rechter-commissaris worden ingezet in het belang van de evenwichtigheid en voortgang 
van het onderzoek. Op die informatie kan ook de raadkamer zich oriënteren bij de beantwoording 
van de vraag of de voorlopige hechtenis nog moet voortduren. 
 
7.3 Toepassing van alternatieven voor voorlopige hechtenis 

De toepassing van voorlopige hechtenis in Nederland wordt als gezegd geregeld bekritiseerd, 
zowel nationaal (vanuit de rechtswetenschap, rechtspraktijk en politiek) als internationaal en 
Europees. Voorlopige hechtenis zou te veel en te gemakkelijk worden toegepast, het ultimum 
remedium karakter van de voorlopige hechtenis zou in de praktijk onvoldoende tot zijn recht 
komen en van alternatieven voor voorlopige hechtenis in het kader van de schorsing onder 
voorwaarden (gedragsinterventies, huisarrest, contactverbod, borgsom, elektronisch toezicht) zou 
te weinig gebruik worden gemaakt.25 In een artikel in het Strafblad spraken drie Rotterdamse 
strafrechters over de toepassing van voorlopige hechtenis als een “efficiënte koekjesfabriek”.26 In 
de praktijk is het bevelen van voorlopige hechtenis de regel en het afwijzen of schorsen van 
voorlopige hechtenis de uitzondering, aldus deze rechters.  
Ook internationaal heeft de toepassing van voorlopige hechtenis in Nederland de aandacht 
getrokken.27 In de zomer van 2013 heeft het VN Comité tegen foltering Nederland aanbevolen 
passende maatregelen te nemen om de toepassing van voorlopige hechtenis terug te dringen en te 
verzekeren dat beslissingen over de voorlopige hechtenis behoorlijk zijn gemotiveerd. Nederland 
zou voorlopige hechtenis alleen als ultimum remedium moeten gebruiken, alternatieven ervoor 
moeten overwegen en (daarmee) het onschuldbeginsel in acht nemen, aldus het Comité. 
 
Voorop gesteld moet worden dat uit onderzoek van Crijns en anderen blijkt dat noch door de 
nationale rechter noch door de Europese rechter is geconstateerd dat de Nederlandse wettelijke 
regeling van voorlopige hechtenis onverenigbaar is met het EVRM of andere internationale 
verdragen.28 
De hierboven bedoelde kritiek, die vooral betrekking heeft op de wijze waarop uitvoering wordt 
gegeven aan de wettelijke regeling van de voorlopige hechtenis, behoeft op zichzelf genomen niet 
te leiden tot een ingrijpende wijziging van die regeling. Wel is er aanleiding om het toepassen van 
alternatieven voor voorlopige hechtenis zowel in de wet als in het beleid een betere inbedding te 

                                                
25 Zie onder meer J. uit Beijerse en J.B.H.M. Simmelink, “Voorarrest”, in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge 
(red.), Het vooronderzoek in strafzaken, Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, blz. 
589-670, J. uit Beijerse en D. Kunst, “Het huis van bewaring voorbij: De schorsing van de voorlopige hechtenis 
onder bijzondere voorwaarden in de praktijk”, Trema 2000, nummer 9, blz. 417-422, J. Reijntjes, “Is er 
vooruitgang? Over de toepassing van voorlopige hechtenis”, Strafblad 2004, blz. 217-222; P. van Kempen en 
F. Kristen, “Alternatieven voor voorarrest in Europees perspectief”, in: A. Jordaans e.a. (red.), Praktisch 
strafrecht (Reijntjes-bundel), Nijmegen 2005, blz. 301-327, L. Stevens, “De praktijk van de Nederlandse 
voorlopige hechtenis vanuit Straatsburgs perspectief: klaag niet te snel”, DD 2008/35, blz. 499-514, J. uit 
Beijerse, “Naar een bij onschuldpresumptie passend systeem van voorlopige hechtenis: de lessen van Europa 
en van de klassieke rechtsgeleerden”, Strafblad 2008, blz. 465-487, L. Stevens, “Voorlopige hechtenis en 
vrijheidsstraf. De strafrechter voor voldongen feiten?”, NJB 2010, aflevering 24, blz. 1520-1525; Raad voor 
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorlopige hechtenis – maar dan anders. Verkenning van 
alternatieven in het kader van schorsing en tenuitvoerlegging, advies 4 juli 2011. 
26 J.H. Janssen, F.W.H. van den Emster en T.B. Trotman, “Strafrechters over de praktijk van de voorlopige 
hechtenis”, Strafblad 2013, blz. 430-444. 
27 Er zijn veel aanbevelingen en resoluties van bijvoorbeeld de Raad van Europa, het Europees Parlement en de 
Verenigde Naties die landen oproepen tot terughoudendheid bij de toepassing van voorlopige hechtenis. Dit 
materiaal wordt hier kortheidshalve niet besproken. 
28 Zie Crijns, Leeuw en Wermink, a.w., blz. 6: “The overarching conclusion of our research is that the Dutch 
legislation on pre-trial detention meets the relevant standards of the European Court of Human Rights”. 
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geven. Dit is al onderkend in de beleidsreactie (Kamerstukken II 2011/12, 29 279, nr. 132) op een 
eerder door de Erasmus Universiteit uitgevoerd onderzoek naar wettelijke voorzieningen om een 
snellere en effectievere reactie op een strafbaar feit mogelijk te maken en daarmee de 
slagvaardigheid van het strafrecht te vergroten.29 Het ging daarbij onder meer om een 
inventarisatie van vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende mogelijkheden gedurende het 
vooronderzoek. De inventarisatie betrof het recht van Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk en 
Noorwegen. In alle onderzochte landen geldt de toepassing van voorlopige hechtenis wettelijk als 
ultimum remedium en zijn alternatieven voor het voorarrest, waarbij in vrijheidsbeperking of 
gedragsbeïnvloeding van de verdachte is voorzien, expliciet maar veelal niet limitatief in de wet 
opgenomen. In Nederland bestaan de alternatieven voor de voorlopige hechtenis thans in de 
voorwaarden die de rechter verbindt aan de (opschorting of de) schorsing van de voorlopige 
hechtenis (artikel 80). Het zo mogelijk schorsen van de voorlopige hechtenis onder voorwaarden is 
volgens de onderzoekers niet alleen gewenst in het licht van artikel 5 EVRM, om vrijheidsbeneming 
zo mogelijk te beperken, maar biedt ook een sleutel voor verdere versterking van het strafrecht 
omdat het gedrag van de verdachte direct en concreet kan worden beïnvloed. Die gedachte kan 
worden onderschreven, maar het is aangewezen om daarin nog wel een stap verder te gaan. De 
huidige systematiek van de regeling van (schorsing van) voorlopige hechtenis bevordert 
onvoldoende dat alternatieven voor voorlopige hechtenis worden toegepast. Het problematische 
karakter van de schorsing schuilt daarin dat de voorlopige hechtenis pas kan worden geschorst als 
zij is bevolen en dus aan de voorwaarden voor de toepassing van voorlopige hechtenis is voldaan. 
Met andere woorden, de alternatieven voor voorlopige hechtenis kunnen pas worden overwogen, 
nadat is vastgesteld dat aan de voorwaarden voor toepassing van voorlopige hechtenis is voldaan, 
zodat er in beginsel een rechtvaardiging is voor de toepassing van voorlopige hechtenis. In het 
licht van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, die in hoofdstuk 1 worden 
gecodificeerd, is de passende volgorde dat eerst wordt bekeken of op de verdachte toegesneden 
vrijheidsbeperkende verplichtingen en verboden de belangen van het strafrechtelijk onderzoek en 
de bescherming van slachtoffers en de maatschappelijke veiligheid adequaat kunnen beschermen. 
Als dat het geval is, kan met het beperken van de (bewegings)vrijheid van de verdachte worden 
volstaan. Als dat niet het geval is, is het opleggen van een verdergaande maatregel, namelijk 
vrijheidsbeneming in de vorm van voorlopige hechtenis, aan de orde. Eenmaal opgelegd, dient na 
verloop van tijd te worden bekeken of het voortzetten van de voorlopige hechtenis nog altijd 
noodzakelijk is of dat met minder vergaande vrijheidsbeperkende verplichtingen of verboden zou 
kunnen worden volstaan. 
In het licht van het voorgaande wordt voorgesteld om te voorzien in de mogelijkheid voor de 
rechter om voorlopige vrijheidsbeperking van de verdachte te bevelen, en om de schorsing van de 
voorlopige hechtenis af te schaffen. Op deze wijze kan worden voorkomen dat eerst de voorlopige 
hechtenis van de verdachte moet worden bevolen voordat de toepassing van alternatieven voor 
die voorlopige hechtenis (in het kader van de schorsing) mogelijk is.30 Met de zelfstandige 
positionering van het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking wordt dwingender dan in de huidige 
regeling van de voorlopige hechtenis tot uitdrukking gebracht dat de rechter zal moeten nagaan of 
aan een verdachte vrijheidsbeperkende verplichtingen en verboden kunnen worden opgelegd en 
dat voorlopige hechtenis alleen in aanmerking komt als deze noodzakelijk en onvermijdelijk is. 
Net als de voorlopige hechtenis heeft de vrijheidsbeperking een voorlopig karakter. De 
vrijheidsbeperking staat ten dienste van de strafvordering en heeft geen bestraffend karakter. De 
verdachte is immers nog slechts verdachte en de rechter zal nog moeten oordelen over zijn 
schuld, strafbaarheid en bestraffing. 
Als vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen aan een verdachte de verplichtingen, verboden en 
geboden worden opgelegd die al bekend zijn van de schorsing van de voorlopige hechtenis: 
contactverboden, locatieverboden of –geboden, meldplichten, enzovoorts. Met het oog op het 
toezicht op de naleving van een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking kan aan dat bevel 

                                                
29 F.W. Bleichrodt, P.A.M. Mevis en B.W.A. Volker, Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht; een 
rechtsvergelijkend perspectief, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2011. 
30 Zo ook de aanbevelingen van Crijns, Leeuw en Wermink, a.w., blz. 9: “In order to make alternatives to pre-
trial detention more common, these should be made available independent of the decision whether pre-trial 
detention is allowed.” 



36 
 

elektronisch toezicht worden verbonden. Ook kan de verdachte worden gevraagd zekerheid te 
stellen, bijvoorbeeld door het storten van een geldbedrag. In flankerend beleid zal de toepassing 
van elektronisch toezicht en zekerheidstelling worden bevorderd. 
Hoewel een zelfstandige positionering van het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking wordt 
voorgesteld, betekent dit geen volledig nieuw werkproces voor de rechtspraktijk. Net als nu het 
geval is, zal de officier van justitie een inverzekeringgestelde verdachte voorgeleiden aan de 
rechter-commissaris indien hij vrijheidsbeperking of vrijheidsbeneming van de verdachte 
noodzakelijk acht. Op basis van de beschikbare informatie over de verdachte en gezien de stand 
van het onderzoek vordert de officier van justitie dat aan de verdachte bepaalde beperkingen van 
zijn vrijheid worden opgelegd en dat hij vervolgens in vrijheid wordt gesteld of dat de bewaring 
van de verdachte wordt bevolen. De rechter-commissaris beslist vervolgens op de vordering van 
de officier van justitie, maar ook zonder daartoe strekkende vordering van de officier van justitie 
kan de rechter-commissaris een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking van de verdachte geven 
en hem vervolgens in vrijheid stellen. Indien de rechter-commissaris van oordeel is dat niet met 
vrijheidsbeperking kan worden volstaan, beveelt hij de bewaring van de verdachte. 
De rechtbank beslist vervolgens op vordering van de officier van justitie over de noodzaak van het 
voortzetten van de voorlopige hechtenis. Als die noodzaak er niet is, dan kan de rechtbank afzien 
van het bevelen van de gevangenhouding van de verdachte en in plaats daarvan een bevel tot 
voorlopige vrijheidsbeperking geven. In het geval dat de rechtbank wel de gevangenhouding van 
de verdachte noodzakelijk acht, kan op een later moment de noodzaak van vrijheidsbeneming 
worden heroverwogen en kan de verdachte alsnog in vrijheid worden gesteld onder het gelijktijdig 
bevelen van voorlopige vrijheidsbeperking. 
Als de verdachte het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking niet naleeft, kan zijn aanhouding 
worden bevolen en kan de officier van justitie direct de bewaring van de verdachte vorderen bij de 
rechter-commissaris, dan wel de gevangenneming van de verdachte vorderen bij de rechtbank (als 
de rechtbank het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking heeft gegeven of na de aanvang van het 
onderzoek ter terechtzitting).  
De verdachte kan ter gelegenheid van de voorgeleiding aan de rechter-commissaris om voorlopige 
vrijheidsbeperking verzoeken als alternatief voor de bewaring. Eenzelfde verzoek kan de verdachte 
doen aan de rechtbank ter gelegenheid van de behandeling van een vordering tot 
gevangenhouding.  
 
Het onderwerpen van de verdachte aan beperkingen van zijn vrijheid zal echter niet altijd een 
reële mogelijkheid zijn. Vooral niet als het opsporingsonderzoek pas is begonnen en er nog 
onvoldoende duidelijkheid bestaat over de feiten en over de betrokkenheid van de verdachte 
daarbij. Maar ook niet als er eenvoudigweg nog niet genoeg tijd is geweest om een verantwoorde 
beslissing te kunnen nemen over de aan de verdachte op te leggen verboden of verplichtingen, 
zodat geen onnodige risico’s worden gelopen. In dergelijke gevallen is het bevelen van de 
bewaring door de rechter-commissaris en vervolgens de gevangenhouding door de rechtbank 
onvermijdelijk en kan eventueel in een later stadium door de rechtbank alsnog worden besloten 
om een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking te geven onder gelijktijdige opheffing van de 
voorlopige hechtenis. 
Ten behoeve van zijn beslissing zal de rechter in de regel moeten beschikken over een rapport van 
de reclassering waarin wordt ingegaan op de mogelijkheden voor het opleggen van 
vrijheidsbeperkende verboden en verplichtingen. De reclassering wordt van de 
inverzekeringstelling van de verdachte in kennis gesteld. Naar aanleiding daarvan kan de 
reclassering een rapport opstellen dat de officier van justitie betrekt bij zijn beslissing om het 
opleggen van vrijheidsbeperkende verboden en verplichtingen of voorlopige hechtenis bij de 
rechter te vorderen. Beschikt de rechter niet over een reclasseringsrapport, dan kan hij opdracht 
geven dit alsnog te laten opstellen of desondanks vrijheidsbeperkende verboden en verplichtingen 
opleggen. 
Voor het toezicht op de naleving op een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking draagt het 
openbaar ministerie de (eind)verantwoordelijkheid. Dat is niet in dit wetsvoorstel bepaald, maar in 
het wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Kamerstukken I 
2016/17, 34 086, A). In artikel 6:3:14 van dat wetsvoorstel is (onder meer) bepaald dat het 
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openbaar ministerie is belast met het toezicht op de naleving van maatregelen en aanwijzingen die 
het gedrag van de verdachte of de veroordeelde betreffen. Het feitelijke toezicht zal veelal door de 
reclassering of door de politie worden uitgevoerd. 
 
Met de invoering van het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking kan de schorsing van de 
voorlopige hechtenis komen te vervallen. Indien de rechter het voortduren van de voorlopige 
hechtenis niet langer noodzakelijk acht, maar het wel noodzakelijk vindt om maatregelen te treffen 
waarmee de risico’s die kunnen zijn verbonden aan het in vrijheid stellen van de verdachte worden 
beheerst en beperkt, dan kan hij de voorlopige hechtenis opheffen en gelijktijdig een bevel tot 
voorlopige vrijheidsbeperking geven, zoals hierboven geschetst. Indien daar aanleiding voor is, 
kan het bevel tot vrijheidsbeperking weer worden opgeheven en kan de rechter opnieuw de 
voorlopige hechtenis van de verdachte bevelen. Hiermee is voorzien in de functie die de schorsing 
van de voorlopige hechtenis thans nog heeft. 
 
8 De hoofdlijnen van hoofdstuk 6: bevoegdheden met betrekking tot het lichaam 

8.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat een regeling van de bevoegdheden met betrekking tot het lichaam. Deze 
bevoegdheden hebben onder meer met elkaar gemeen dat het lichaam op enigerlei wijze object 
van het onderzoek is, hetzij direct, bijvoorbeeld ingeval van het onderzoek aan of in het lichaam of 
het afnemen van celmateriaal ten behoeve van een DNA-onderzoek, hetzij indirect bij onderzoek 
aan de op het lichaam bevindende kleding als het voor dat onderzoek nodig is dat betrokkene zich 
gedeeltelijk of geheel ontbloot. Verder hebben zij gemeen dat zij een beperking kunnen opleveren 
van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 Grondwet en artikel 8 
EVRM) en/of het recht op onaantastbaarheid van het lichaam (artikel 11 Grondwet en artikel 8 
EVRM). 
 
Van de bevoegdheden met betrekking tot het lichaam die in dit hoofdstuk zijn neergelegd, maken 
in de eerste plaats alle bevoegdheden deel uit die in het huidige wetboek zijn opgenomen, met 
uitzondering van de in artikel 61a, eerste lid, onderdeel d, neergelegde bevoegdheid tot toepassing 
van de geuridentificatieproef. Van die bevoegdheid wordt in de praktijk vanwege de onzekere 
bewijswaarde van de resultaten van een dergelijke proef31 al sinds enige jaren niet meer 
gebruikgemaakt en er bestaat geen behoefte om die bevoegdheid nieuw leven in te blazen. 
De thans geldende bevoegdheden met betrekking tot het lichaam kunnen worden onderscheiden in 
bevoegdheden waarbij het lichaam primair wordt gebruikt om de identiteit van een verdachte vast 
te stellen – het gaat hier om het nemen van vingerafdrukken en foto’s (artikel 55c) – en 
bevoegdheden die primair worden ingezet met het oog op het verzamelen van bewijs van een 
strafbaar feit of met het oog op de bescherming van het belang van het slachtoffer van een 
strafbaar feit. Onder die bevoegdheden vallen het onderzoek aan de kleding (artikelen 55b, 56 en 
195), onderzoek aan en in het lichaam (artikelen 56 en 195), de maatregelen in het belang van 
het onderzoek op grond van artikel 61a zoals het opmeten van lichaamsmaten en het nemen van 
oorafdrukken (verder te noemen: onderzoeksmaatregelen), evenals onderzoek dat zou kunnen 
worden gevat onder de noemer onderzoek “met” het lichaam, te weten DNA-onderzoek (artikelen 
151a, 151b, 151d, 151da, 195a tot en met 195d, 195f en 195g), onderzoek naar een ernstige 
besmettelijke ziekte (artikelen 151e tot en met 151i en 177b) en onderzoek naar alcohol- en 
drugsgebruik bij geweldsmisdrijven (artikelen 55d en 55e). 
 
De uit het huidige wetboek overgenomen bevoegdheden zijn uitgebreid met een aantal nieuwe, 
omdat de onderzoeken waarop die bevoegdheden betrekking hebben nodig kunnen zijn voor de 
opheldering van strafbare feiten. Daaronder vallen deels bevoegdheden die nu al op vrijwillige 
basis bij een verdachte worden toegepast, bijvoorbeeld het laten schrijven van een tekst ten 
behoeve van het doen van handschriftvergelijkend onderzoek, en deels een aantal bevoegdheden 

                                                
31 G.A.A. Schoon, Het onzekere bewijs, Factoren die van invloed zijn op de bewijswaarde van 
geuridentificatieproeven, 2005, blz. 383-398. 
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die nu nog niet worden ingezet. Van deze laatste categorie zijn de belangrijkste de bevoegdheid 
om haar af te nemen ten behoeve van de uitvoering van een haarvergelijkend onderzoek of een 
isotopenonderzoek, en het afnemen van lichaamsmateriaal ten behoeve van de uitvoering van 
toxicologisch onderzoek of microbiologisch onderzoek. 
 
8.2 Noodzaak tot herstructurering en modernisering van de bevoegdheden met 

betrekking tot het lichaam 

Slechts een beperkt deel van de huidige bevoegdheden met betrekking tot het lichaam kan al 
vanaf het moment van inwerkingtreding van het huidige wetboek op 1 januari 1926 worden 
ingezet. Het betreft hier in de eerste plaats de bevoegdheid tot het laten uitvoeren van een 
onderzoek aan de kleding ten behoeve van de opsporing van een strafbaar feit en een onderzoek 
aan het lichaam. Daarnaast kunnen sinds die datum ook een aantal onderzoeksmaatregelen 
worden toegepast, waaronder het nemen van vingerafdrukken en lichaamsmaten en het 
afscheren, knippen of laten groeien van de baard of het hoofdhaar.32 Die onderzoeksmaatregelen 
zijn bij de Wet van 1 november 2001, Stb. 532 in artikel 61a, eerste lid, opgenomen. Het 
overgrote deel van die bevoegdheden is echter relatief nieuw. Zo zijn bij gelegenheid van de 
laatste wet aan artikel 61a, eerste lid, een aantal nieuwe onderzoeksmaatregelen aan de toen al 
geldende onderzoeksmaatregelen toegevoegd. Rond de eeuwwisseling zijn ook een aantal andere 
nieuwe bevoegdheden met betrekking tot het lichaam in het wetboek opgenomen. Het meest 
pregnant zijn de bevoegdheden op het terrein van het DNA-onderzoek. Technologische 
ontwikkelingen en veranderende opvattingen in de samenleving over het gebruik van het lichaam 
ten behoeve van strafvordering hebben ertoe geleid dat het DNA-onderzoek in het begin van de 
jaren negentig in het wetboek is geïntroduceerd en dat de toepassing van dit type onderzoek in de 
jaren daarna steeds in meer gevallen en onder ruimere voorwaarden is toegestaan. Er zijn 
inmiddels drie typen DNA-onderzoek wettelijk toegelaten: het zogeheten standaard of klassiek 
DNA-onderzoek, het DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken en recent 
het DNA-verwantschapsonderzoek.  
In de laatste twintig jaar zijn echter niet alleen nieuwe bevoegdheden gecreëerd, maar zijn 
eveneens de toepassingsmogelijkheden van bestaande bevoegdheden verruimd, zoals ten aanzien 
van de vingerafdrukken. Deze biometrische persoonsgegevens worden sinds de inwerkingtreding 
van de Wet van 18 juli 2009, Stb. 317 standaard van iedere verdachte die wegens een misdrijf 
waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, is aangehouden of wordt verhoord, zonder dat hij is 
aangehouden, afgenomen, en in geval van twijfel over zijn identiteit ook van iedere andere 
aangehouden verdachte of verdachte die wordt verhoord, met als doel zijn identiteit online vast te 
stellen. Tijdens iedere andere fase van die procedure of tijdens een nieuwe strafrechtelijke 
procedure worden die vingerafdrukken als verificatiemiddel gebruikt. 
 
Mede als gevolg van de diverse tussentijdse wijzigingen en toevoegingen blinkt de regeling van de 
bevoegdheden waarbij het lichaam onderzoeksobject is, in het wetboek qua structuur en inhoud 
niet uit in helderheid. Zo zijn de huidige bevoegdheden met betrekking tot het lichaam verspreid 
over het wetboek te vinden. In dit hoofdstuk worden alle bevoegdheden met betrekking tot het 
lichaam in geherstructureerde vorm bij elkaar geplaatst waardoor de leesbaarheid en 
overzichtelijkheid worden verbeterd. 
 
De wettelijke regeling van de bevoegdheden met betrekking tot het lichaam komt bovendien 
minder goed uit de verf doordat dezelfde bevoegdheden in het vooronderzoek op twee plaatsen op 
vrijwel identieke wijze zijn geregeld. Voorbeelden daarvan zijn de bevoegdheden tot toepassing 
van onderzoek aan en in het lichaam en DNA-onderzoek. Deze bevoegdheden komen zowel aan de 
rechter-commissaris als aan de officier van justitie toe en zijn nagenoeg gelijkluidend. Deze 
systematiek is nog geënt op de situatie in 1926 waarin het vooronderzoek niet bestond uit één 
uniform onderzoekskader, maar waarin de rechter-commissaris als leider van het gerechtelijk 

                                                
32 Op grond van de bij artikel III van de wet van 1 november 2001 vervallen artikelen 222 en 225 van de 
Invoeringswet Strafvordering in verbinding met het vervallen artikel 6 van het Besluit van 4 december 1925, 
tot uitvoering van de artikelen 62 en 76 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.  
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vooronderzoek en de officier van justitie als leider van het opsporingsonderzoek — soms parallel — 
opsporingshandelingen verrichtten. Tegen deze achtergrond worden de bevoegdheden met 
betrekking tot het lichaam in dit hoofdstuk alleen nog maar uitgeschreven voor de officier van 
justitie en de hulpofficier van justitie. De rechter-commissaris kan deze bevoegdheden op grond 
van artikel 2.6.7.1 in beginsel alleen maar uitoefenen indien hij op basis van hoofdstuk 10 bij het 
opsporingsonderzoek wordt betrokken. Met deze systematiek wordt invulling gegeven aan het in 
paragraaf 2 genoemde uitgangspunt dat dezelfde bevoegdheden in beginsel slechts eenmaal 
worden uitgeschreven.  
 
Een andere reden om de bevoegdheden met betrekking tot het lichaam te moderniseren is dat die 
bevoegdheden op ongelijksoortige wijze zijn opgezet. Zo zijn de bevoegdheden over DNA-
onderzoek zeer minutieus uitgewerkt en wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en 
gedwongen afname van celmateriaal voor DNA-onderzoek, terwijl dat onderscheid bijvoorbeeld 
niet is gemaakt bij de maatregelen in het belang van het onderzoek (verder te noemen: 
onderzoeksmaatregelen) die bovendien een beperkte uitwerking kennen. Het is van belang dat alle 
bevoegdheden zoveel mogelijk op dezelfde wijze worden opgezet. Dat komt ook de leesbaarheid 
en toegankelijkheid van de regeling ten goede. 
 
Daarnaast komt in de lijst met onderzoeksmaatregelen een aantal maatregelen voor waarvan het 
logischer zou zijn dat zij bij een andere bevoegdheid worden ondergebracht omdat zij daarmee 
meer samenhang vertonen. Zo kunnen het afscheren, knippen of laten groeien van snor, baard of 
hoofdhaar en het dragen van bepaalde kleding of bepaalde attributen ten behoeve van een 
confrontatie worden bevolen, maar worden die maatregelen in het huidige wetboek als een 
afzonderlijke maatregel naast de toepassing van een confrontatie genoemd. Een ander voorbeeld 
dat in dit verband kan worden genoemd, is de maatregel “plaatsing in een observatiecel”. Die 
maatregel is thans onderdeel van artikel 61a, eerste lid, terwijl die beter bij de bevoegdheid tot 
het doen van onderzoek in het lichaam past omdat die wordt toegepast als de verdachte zich 
tegen het onderzoek in het lichaam verzet of dat onderzoek uitwijst dat hij voorwerpen of sporen 
van een strafbaar feit in zijn lichaam heeft die niet met behulp van een onderzoek in het lichaam 
kunnen worden verwijderd of die niet kunnen worden verwijderd zonder negatieve gevolgen voor 
de veiligheid of de gezondheid van de verdachte of zonder risico op beschadiging van de 
voorwerpen of sporen die hij vermoedelijk in zijn lichaam draagt. Het plaatsen van de verdachte in 
een observatie kan dan uitkomst bieden. Denk aan gevallen waarin de verdachte bolletjes heeft 
geslikt. 
Een laatste voorbeeld dat in dit verband kan worden genoemd is de maatregel “onderzoek naar 
schotresten op het lichaam” die feitelijk onderdeel uitmaakt van het onderzoek aan de kleding en 
onderzoek aan het lichaam. 
 
Verder lopen het openbaar ministerie en de politie er in de praktijk geregeld tegenaan dat zij voor 
de uitvoering van bepaalde onderzoeken volledig afhankelijk zijn van de vrijwillige medewerking 
van verdachten. Want hoewel artikel 61a, eerste lid, door het gebruik van het woord “onder 
andere” in de aanhef van de tweede volzin van dat artikellid, de ruimte biedt om ook 
onderzoeksmaatregelen toe te passen die niet in het in dat artikellid opgenomen overzicht van 
onderzoeksmaatregelen voorkomen, biedt het geen basis voor gedwongen toepassing van 
onderzoeksmaatregelen die een meer dan beperkte inbreuk van grondrechten van burgers 
opleveren zoals het recht op onaantastbaarheid van het lichaam, als zij niet bij of krachtens de 
wet zijn voorzien (zie de artikelen 10 en 11 Grondwet en artikel 8 EVRM; vgl. ook Kamerstukken II 
1999/2000, 26 983, nr. 3, blz. 11) of risicovol zijn voor de integriteit en beheersbaarheid van de 
opsporing (zie nader de uiteenzetting in paragraaf 3.1.4 over de in dit wetsvoorstel voorgestelde 
algemene onderzoeksbevoegdheid). Voor de inzet van die onderzoeksmaatregelen — denk aan 
handschriftonderzoek — zijn opsporingsambtenaren daarom nu volledig afhankelijk van de 
vrijwillige medewerking van verdachten. Die situatie verhoudt zich niet tot een effectieve 
opsporing. Ook indien een verdachte niet coöperatief is doordat hij voor de uitvoering van een 
onderzoek geen toestemming verleent, terwijl de inzet daarvan voor de opheldering van een 
strafbaar feit wel nodig is, moet het wettelijk mogelijk zijn dat onderzoek bij hem te kunnen 
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uitvoeren. Bij het opstellen van dit hoofdstuk is dan ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
alle onderzoeken die een beperking van grondrechten opleveren en volgens het geldende recht 
alleen op basis van vrijwilligheid bij verdachten kunnen worden verricht, terwijl de inzet daarvan 
noodzakelijk wordt geacht voor de opheldering van strafbare feiten, van een wettelijke basis te 
voorzien opdat zij, daar waar nodig en met waarborgen omkleed, tegen hun wil kunnen worden 
uitgevoerd. 
 
Zoals in paragraaf 8.1 is vermeld, wordt voorgesteld om in dit hoofdstuk een aantal nieuwe typen 
onderzoeken te introduceren die volgens wetenschappelijke inzichten en qua techniek op 
betrouwbare wijze kunnen worden toegepast en waarvan de inzet ten behoeve van de opsporing 
van strafbare feiten nodig wordt geoordeeld. Een voorbeeld hiervan is het microbiologisch 
onderzoek.  
De introductie van deze nieuwe onderzoeken in het wetboek is mede het gevolg van overleg met 
de praktijk. In dat overleg zijn de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen op het 
terrein van de forensische opsporing tegen het licht gehouden en de nieuw voorgestelde 
onderzoeken beoordeeld op hun validiteit en betrouwbaarheid voor de waarheidsvinding in 
strafzaken en de noodzaak voor hun verankering in het wetboek. Het gevolg daarvan is dat dit 
hoofdstuk alle onderzoeken bevat die nu en in de nabije toekomst een noodzakelijk hulpmiddel 
kunnen zijn voor de opsporing van een strafbaar feit. Omdat het hier gaat om onderzoeken die, 
zoals de afgelopen twee decennia hebben laten zien, voortdurend in beweging en in ontwikkeling 
zijn, is er, in lijn met het algemene streven om het wetboek toekomstbestendig te laten zijn, voor 
gekozen de bevoegdheden tot het doen van die onderzoeken techniekonafhankelijk vorm te geven. 
 
De laatste reden om de bevoegdheden met betrekking tot het lichaam aan te passen aan de eisen 
van deze tijd, is dat bij de opzet van de huidige artikelen die op dat onderwerp betrekking hebben, 
ervan is uitgegaan dat die bevoegdheden alleen bij levende personen kunnen worden toegepast. 
In de praktijk worden die onderzoeken echter ook geregeld bij overleden slachtoffers en 
verdachten van strafbare feiten gedaan. Dat onderzoek kan bijvoorbeeld uit een sectie, een scan 
van het lichaam, het afnemen van celmateriaal voor DNA-onderzoek of een gebitsonderzoek 
bestaan. 
Volgens de rechtspraak van de Hoge Raad kan een onderzoek met betrekking tot het lichaam van 
een overleden slachtoffer of verdachte van een strafbaar feit nu worden gestoeld op artikel 94, 
eerste lid, in verbinding met artikel 150, eerste lid, omdat een overledene kan worden beschouwd 
als een voor inbeslagneming vatbaar voorwerp waaraan ten behoeve van de waarheidsvinding 
onderzoek mag worden gedaan met als doel gegevens voor strafrechtelijk onderzoek ter 
beschikking te krijgen (zie nader HR 7 maart 1944, NJ 1944/455, HR 20 november 1990, NJ 
1991/302 en HR 29 maart 1994, NJ 1994/57). De bevoegdheid van de officier van justitie tot 
bijvoorbeeld het laten verrichten van een DNA-onderzoek aan een overleden verdachte vloeit in de 
optiek van de Hoge Raad voort uit de algemene strafvorderlijke bevoegdheid van de officier van 
justitie om deskundigen te benoemen. Voor zover de te benoemen deskundige niet in het landelijk 
openbaar register van gerechtelijke deskundigen is geregistreerd, heeft de rechter-commissaris die 
bevoegdheid (zie artikel 2.10.4.1.1 het huidige artikel 176).33 
Bij de normering van de onderzoeken met betrekking tot het lichaam is in het huidige wetboek 
echter onvoldoende verdisconteerd dat het recht op onaantastbaarheid van iemands lichaam niet 
eindigt op het moment van iemands overlijden, maar in beginsel ook daarna blijft voortbestaan 
(zie Kamerstukken II 1979/80, 16 086, nr. 8, blz. 7). Om deze reden worden de onderzoeken 
waarvan het van belang is dat zij ten behoeve van de waarheidsvinding bij overleden verdachten 
en slachtoffers kunnen worden verricht, in dit hoofdstuk benoemd en worden tevens de 
voorwaarden opgenomen waaronder die onderzoeken bij hen kunnen worden gedaan.  
 

                                                
33 De officier van justitie of de rechter-commissaris zijn voor het doen van onderzoek niet afhankelijk van de 
toestemming van nabestaanden. Indien een gerechtelijke autoriteit namelijk een bevel in verband met een 
strafrechtelijk onderzoek heeft gegeven, is op grond van artikel 73, eerste lid, onderdeel a, Wet op de 
lijkbezorging geen toestemming van hen vereist voor het verrichten van dat onderzoek.  
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8.3 Uitgangspunten en opzet van dit hoofdstuk 

Een belangrijk vertrekpunt van dit hoofdstuk is dat het alle onderzoeksbevoegdheden met 
betrekking tot het lichaam bevat. Voor de overzichtelijkheid omvat dit hoofdstuk ook de lichtere 
bevoegdheden die uit een oogpunt van legaliteit niet per se op het niveau van de wet zouden 
behoeven te worden geregeld, zoals het nemen van de lichaamsmaten van een verdachte. De in 
dit hoofdstuk limitatief opgesomde bevoegdheden dienen ter aanvulling op en onderscheiding van 
de in paragraaf 3.1.4 toegelichte algemene bevoegdheidsbepaling uit artikel 2.1.3.1. Op grond van 
die bepaling kan een bepaalde onderzoekshandeling (in dit verband: met betrekking tot het 
lichaam) alleen worden verricht indien daarvoor geen regeling in dit hoofdstuk is getroffen en 
daarvoor ook geen andere specifiek daarop toegesneden wettelijke regeling bestaat of vereist is. 
Deze systematiek brengt met zich dat sporen op de kleding of het lichaam van de verdachte alleen 
met inachtneming van de in dit hoofdstuk voorgestelde artikelen 2.6.2.1 en 2.6.3.1 zullen kunnen 
worden veiliggesteld, vanwege het feit dat voor die handeling in die artikelleden in een specifieke 
regeling is voorzien. Het veiligstellen van alle andere sporen zal echter op basis van artikel 2.1.3.1 
kunnen geschieden. Voor het veiligstellen van die sporen geldt namelijk geen afzonderlijke 
regeling omdat met die onderzoekshandeling geen inbreuk op grondrechten van burgers wordt 
gemaakt en zij ook niet risicovol is voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing. 
Vanwege dezelfde redenen kan bijvoorbeeld een soortgelijk onderscheid worden gemaakt tussen 
enerzijds een confrontatie met een fysiek aanwezige verdachte en anderzijds een confrontatie met 
foto’s ten behoeve van de opsporing van een nog onbekende verdachte. De eerste confrontatie zal 
op grond van het voorgestelde artikel 2.6.5.6.1, eerste lid, kunnen worden uitgevoerd en de 
tweede op basis van de algemene bevoegdheidsbepaling. 
 
Voor de overzichtelijkheid en de leesbaarheid van dit hoofdstuk zijn de oude en nieuwe 
bevoegdheden onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: onderzoek aan de kleding (titel 6.2), 
onderzoek aan het lichaam (titel 6.3), onderzoek in het lichaam (titel 6.4), overige onderzoeken 
met betrekking tot het lichaam waaronder het afnemen van celmateriaal ten behoeve van DNA-
onderzoek, het nemen van een of meer afdrukken van onderdelen van het lichaam, het afnemen 
van lichaamsmateriaal ten behoeve van een toxicologisch of een microbiologisch onderzoek en 
onderzoek aan fysieke gedragseigenschappen waaronder het laten spreken en schrijven van een 
tekst (titel 6.5). Ten slotte regelt dit hoofdstuk welke van die bevoegdheden onder welke 
voorwaarden ten aanzien van overleden verdachten en slachtoffers kunnen worden uitgeoefend 
(titel 6.6). 
 
Bij de vormgeving van dit hoofdstuk is er zoals toegelicht in paragraaf 8.2 verder voor gekozen om 
de bevoegdheden met betrekking tot het lichaam die een bepaalde mate van verwantschap met 
elkaar vertonen of in bepaalde opzichten overeenkomen, zoveel mogelijk te clusteren en niet 
langer verspreid over het wetboek vorm te geven zoals nu het geval is. De bevoegdheden zijn 
daarnaast zoveel mogelijk volgens hetzelfde stramien opgezet en ingericht. Gezien het beginsel 
van het primaat van de wetgever en het in artikel 1 neergelegde legaliteitsbeginsel zijn de 
hoofdelementen van de bevoegdheden in dit hoofdstuk bepaald — dat wil zeggen de reikwijdte van 
de bevoegdheden en de voorwaarden waaronder en door welke functionarissen zij kunnen worden 
toegepast — en wordt het bepalen van de uitvoeringsregels gedelegeerd aan de lagere wetgever. 
Tegen die achtergrond zijn de huidige bepalingen die betrekking hebben op het onderzoek “met” 
het lichaam, ontdaan van de bepalingen die uitvoeringsregels zijn. Denk hierbij aan de procedurele 
voorschriften die met betrekking tot DNA-onderzoek op grond van het huidige artikel 151a, vierde 
tot en met zesde lid, voor de officier van justitie en de verdachte gelden in het kader van het recht 
op tegenonderzoek. Die voorschriften kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
worden vastgelegd (zie artikel 2.6.1.4, eerste lid). Het is de bedoeling dat in die algemene 
maatregel van bestuur ook de inhoud van het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en 
veroordeelden, het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit toepassing maatregelen in 
het belang van het onderzoek wordt geïncorporeerd. 
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De in dit hoofdstuk voorgestelde bepalingen gaan uit van gedwongen toepassing van de 
onderzoeksbevoegdheden bij verdachten. Vrijwillige medewerking van een verdachte of derde — 
dat is een persoon op wie geen verdenking van een strafbaar feit rust en die ook niet wegens een 
strafbaar feit veroordeeld is of geweest is, maar die wel op een of andere manier bij het strafbare 
feit betrokken is, bijvoorbeeld een slachtoffer of getuige — aan een onderzoek is mogelijk, maar 
wordt niet langer wettelijk voorop gesteld, zoals thans het geval is bij DNA-onderzoek en 
onderzoek naar een ernstige besmettelijke ziekte. Omdat het hier om onderzoeksbevoegdheden 
gaat die beperkingen opleveren op de lichamelijke integriteit, is erin voorzien dat een onderzoek in 
beginsel alleen op vrijwillige basis kan worden verricht indien de verdachte of derde daarvoor 
schriftelijk toestemming heeft verleend (zie artikel 2.6.1.3, eerste lid). De waarborgen die van 
toepassing zijn op het onder dwang uitvoeren van een onderzoek, gelden op grond van artikel 
2.6.1.4, derde lid, op overeenkomstige wijze indien het onderzoek met instemming van 
betrokkene wordt verricht. Die eis geldt eveneens, overigens naast de additionele voorwaarde van 
een rechterlijke toets in de vorm van een machtiging van de rechter-commissaris, indien een 
onderzoek op grote schaal plaatsvindt (zie artikel 2.6.5.1.1). Vormen van grootschalig onderzoek 
die in het verleden zijn gehouden, zijn bijvoorbeeld grootschalig DNA-(verwantschaps)onderzoek 
en handschriftonderzoek. Van een grootschalig onderzoek is, in aansluiting op het huidige artikel 
151a, eerste lid, vijfde volzin, sprake als vijftien personen of meer tegen wie geen verdenking van 
een ernstig misdrijf bestaat (zogeheten derden), maar van wie wel vermoed wordt dat zij behoren 
tot een bepaalde kring van personen waarbinnen de dader van een ernstig misdrijf gezocht moet 
worden, gevraagd worden vrijwillig mee te werken aan een onderzoek met betrekking tot het 
lichaam, bijvoorbeeld door hun celmateriaal af te staan met het doel het DNA-profiel uit dat 
celmateriaal te vergelijken met het DNA-profiel van het spoor dat tijdens het misdrijf is 
achtergelaten. 
 
In die gevallen waarin dat gezien de zwaarte van een onderzoekshandeling gerechtvaardigd is — 
denk aan onderzoek aan de kleding ten behoeve van opsporing van een strafbaar feit —, is de 
toepassing van die handeling direct aan de opsporingsambtenaar toebedeeld. De zwaardere 
bevoegdheden komen aan de officier van justitie en/of de hulpofficier van justitie toe. In de 
gevallen waarin beide functionarissen dezelfde bevoegdheid toekomt, is de hulpofficier van justitie 
niet langer alleen maar bevoegd indien het optreden van de officier van justitie niet kan worden 
afgewacht, zoals nu bijvoorbeeld bij de onderzoeksmaatregelen uit artikel 61a, eerste lid, het 
geval is.  
 
Tot slot is in de opzet van dit hoofdstuk uiteraard uitgegaan van de vereenvoudigde 
verdenkingscriteria zoals toegelicht in paragraaf 2.3.3. In de artikelsgewijze toelichting worden de 
bij de verschillende bevoegdheden gehanteerde verdenkingscriteria in aanvulling op paragraaf 2.3 
nader toegelicht. Naast die criteria en de andere voorwaarden die in dit hoofdstuk aan de 
uitoefening van de onderzoeksbevoegdheden zijn gesteld, gelden uiteraard ook de toepasselijke 
voorwaarden uit hoofdstuk 1. Het betreft hier vooral de algemene bepaling over proportionaliteit 
en subsidiariteit en de bepaling over het onderzoeksbelang. Wat betreft de voorwaarden die in dit 
hoofdstuk aan de uitoefening van onderzoeksbevoegdheden zijn gesteld verdient op deze plaats 
nog de volgende inhoudelijke wijziging vermelding. Die betreft het schrappen van het vereiste dat 
ernstige bezwaren tegen de verdachte bestaan, welk vereiste thans geldt voor de bevoegdheden 
tot het doen van onderzoek aan de kleding, van onderzoek aan en in het lichaam en van 
gedwongen DNA-onderzoek. Deze bevoegdheden zijn vaak juist nodig om een tegen de verdachte 
gerezen verdenking te verstevigen, terwijl voor een deel van die bevoegdheden geldt dat 
corresponderende bevoegdheden in andere wetten dat vereiste evenmin kennen. Deze 
inhoudelijke wijziging zal artikelsgewijs bij elk van deze bevoegdheden nader worden toegelicht.  
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9 De hoofdlijnen van hoofdstuk 7: bevoegdheden met betrekking tot voorwerpen 
en gegevens 

9.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk worden de bevoegdheden met betrekking tot voorwerpen en gegevens geregeld. 
Het gaat om de bevoegdheden in verband met de inbeslagneming van voorwerpen, in het huidige 
wetboek geregeld in de artikelen 94 tot en met 119a, en om de bevoegdheden tot inbeslagneming 
of kennisneming van voor de strafvordering relevante gegevens. De laatstgenoemde 
bevoegdheden zijn in het huidige wetboek op verschillende plaatsen geregeld. Onder deze 
categorie van bevoegdheden vallen de huidige regels ten aanzien van het vergaren van gegevens 
die zijn opgeslagen op een gegevensdrager of in een geautomatiseerd werk tijdens een 
doorzoeking, neergelegd in de huidige artikelen 125i tot en met 125o, en de bevoegdheden tot het 
vorderen van de bewaring en verstrekking van vastgelegde gegevens, neergelegd in de huidige 
artikelen 126n, 126na, 126nc tot en met 126ni, 126u, 126ua, 126uc tot en met 126ui, 125zh, 
126zj en 126zja tot en met 126zp. Daarnaast worden in dit hoofdstuk aanvullende regels 
voorgesteld met betrekking tot het kennisnemen van gegevens die zijn opgeslagen op een 
inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager of geautomatiseerd werk. Die regels ontbreken in 
het huidige wetboek.  
 
Gezien de relatie met de inbeslagneming van voor onttrekking aan het verkeer vatbare 
voorwerpen en de ontoegankelijkmaking van gegevens, zijn in dit hoofdstuk ook de bepalingen 
opgenomen met betrekking tot de afzonderlijke rechterlijke beslissing tot onttrekking aan het 
verkeer van inbeslaggenomen voorwerpen (het huidige artikel 552f) en de afzonderlijke 
rechterlijke beslissing tot vernietiging van ontoegankelijk gemaakte gegevens (het huidige artikel 
552fa). Ook de bepalingen over het bevel tot het ontoegankelijk maken van gegevens als 
voorgesteld in het wetsvoorstel computercriminaliteit III (Kamerstukken I 2016/17, 34 372, A) zijn 
ongewijzigd overgenomen in dit hoofdstuk. Indien dat wetsvoorstel tot wet wordt verheven en in 
werking treedt, zal de tekst worden aangepast conform de uitgangspunten van het voorliggende 
wetsvoorstel. 
Ten slotte worden in dit hoofdstuk ook de schouw (huidige artikelen 151, 192 en 193) en de 
bevoegdheid ordemaatregelen te treffen in het kader van een schouw of een doorzoeking (huidige 
artikel 125) geregeld. 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige 
wetboek. Deze wijzigingen hebben betrekking op de inbeslagneming en kennisneming van 
vastgelegde gegevens (paragraaf 9.2), de doorzoeking van plaatsen ter inbeslagneming van 
voorwerpen of gegevens (paragraaf 9.3), de inbeslagneming van brieven en andere poststukken 
(paragraaf 9.4), de regeling inzake de bewaring en teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen 
(paragraaf 9.5) en op de inbeslagneming bij professioneel verschoningsgerechtigden (paragraaf 
9.6). 
9.2 Inbeslagneming en kennisneming vastgelegde gegevens 

9.2.1 Inleiding 

Eén van de belangrijkste wijzigingen in dit hoofdstuk is de herstructurering en modernisering van 
de regeling over het vergaren van gegevens voor de opsporing. Deze regeling is opgenomen in de 
titels 7.3 (inbeslagneming van gegevens) en 7.4 (onderzoek aan elektronische gegevensdragers 
en geautomatiseerde werken). Het huidige wetboek bevat een aantal bevoegdheden die erop 
gericht zijn om vastgelegde gegevens te vergaren. De eerste categorie van bevoegdheden die 
hieronder vallen zijn de bevoegdheden tot verstrekking van vastgelegde gegevens (de 
zogenoemde vorderingsbevoegdheden), in het huidige wetboek geregeld in de titels over de 
bijzondere opsporingsbevoegdheden (Titels IVA, V en VA van het Eerste Boek). Kern van deze 
bevoegdheden is dat degene die redelijkerwijs kan worden vermoed toegang te hebben tot 
bepaalde vastgelegde gegevens, verplicht kan worden die gegevens ten behoeve van de opsporing 
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te verstrekken. Het selecteren en verzamelen van die gegevens geschiedt door degene tot wie de 
vordering tot verstrekking is gericht. 
De tweede categorie van bevoegdheden betreft de huidige bevoegdheden rond de doorzoeking ter 
vastlegging van gegevens, in het huidige wetboek geregeld in de titel over enige bijzondere 
dwangmiddelen (Titel IV, Zevende Afdeling van het Eerste Boek). Deze bevoegdheden bieden een 
grondslag om tijdens een doorzoeking van een plaats ter inbeslagneming, gegevens die op een ter 
plaatse aangetroffen gegevensdrager of in een ter plaatse aangetroffen geautomatiseerd werk zijn 
vastgelegd of opgeslagen, te kopiëren ten behoeve van de opsporing. Tevens is voorzien in de 
bevoegdheid om vanaf de plaats waar de doorzoeking plaatsvindt onderzoek te doen in een elders 
aanwezig geautomatiseerd werk. In dit geval selecteert en verzamelt de opsporingsambtenaar zelf 
de desbetreffende gegevens. Door gebruik te maken van deze bevoegdheid kan voorkomen 
worden dat de gegevensdrager of het geautomatiseerd werk zelf inbeslaggenomen moet worden. 
De derde wijze waarop vastgelegde gegevens kunnen worden vergaard, is door de gegevensdrager 
of het geautomatiseerd werk in beslag te nemen, te onderzoeken en daarop opgeslagen gegevens 
te kopiëren. Anders dan ten aanzien van de eerste en tweede categorie genoemde bevoegdheden 
bevat het wetboek geen specifieke bepalingen over deze wijze van het vergaren van gegevens, 
behalve de algemene bepalingen over inbeslagneming van voorwerpen; op die grondslag worden 
gegevensdragers en geautomatiseerde werken in beslag genomen, waarna daaraan de gegevens 
worden ontleend. Om de wettelijke voorwaarden voor de uitoefening van de verschillende 
bevoegdheden rond het vergaren van gegevens meer met elkaar in balans te brengen is het 
wenselijk nadere regels in het nieuwe wetboek op te nemen. Deze regels hebben betrekking op de 
kennisneming van gegevens die zijn opgeslagen op de inbeslaggenomen elektronische 
gegevensdrager of het inbeslaggenomen geautomatiseerde werk. 
 
9.2.2 Terminologie: inbeslagneming van gegevens 

In het huidige wetboek is de term “inbeslagneming” voorbehouden aan inbeslagneming van 
voorwerpen. Reden hiervan is de uitleg die de Hoge Raad in 1936 gaf aan de definitie van 
inbeslagneming, neergelegd in het huidige artikel 134, eerste lid. Dat artikel bepaalt dat onder 
inbeslagneming van een voorwerp wordt verstaan het ten behoeve van de strafvordering “onder 
zich nemen of gaan houden van dat voorwerp”. In desbetreffende uitspraak heeft de Hoge Raad 
overwogen dat van een “onder zich nemen” in de zin van het huidige artikel 134 sprake is indien 
de vrije beschikking over het voorwerp voor de beslagene wordt opgeheven en het voorwerp in de 
macht van de beslagleggende ambtenaar is gekomen (HR 2 juni 1936, NJ 1936/1015, het 
zogenaamde Schorsenerenarrest). 
Omdat, anders dan in het geval van inbeslagneming van voorwerpen, het vergaren van 
vastgelegde gegevens er niet toe leidt dat de gegevens aan de beschikkingsmacht van de 
rechthebbende worden onttrokken – er wordt immers een kopie van gegevens gemaakt – is tot nu 
toe steeds het standpunt ingenomen dat gegevens niet voor inbeslagneming vatbaar zijn.  
De in 1985 ingestelde Commissie computercriminaliteit heeft deze lijn aangehouden en stelde voor 
de term “vergaren en opnemen van gegevens” te hanteren.34 De wetgever heeft in de (eerste) 
Wet computercriminaliteit (Wet van 23 december 1992, Stb. 1993, 33) uiteindelijk gekozen voor 
de term vastlegging van gegevens. Bij de Wet bevoegdheden vorderen gegevens (Wet van 16 juli 
2005, Stb. 390) is als terminologie gekozen voor het vorderen van de verstrekking van 
vastgelegde gegevens – terminologie die afwijkt van het bevel tot uitlevering van voor 
inbeslagneming vatbare voorwerpen. 
Tegelijkertijd wordt in de opsporingspraktijk (en ook wel in de rechtspraak) het kopiëren van de 
harde schijf van een computer tijdens een doorzoeking (“vastlegging van gegevens”) doorgaans 
ervaren als en ook geregeld aangeduid met inbeslagneming van gegevens. Ook gegevens die ter 
uitvoering van een vordering aan de opsporingsautoriteiten zijn verstrekt, worden geregeld 
aangeduid als “uitgeleverde” gegevens. 
Aan de uitleg van het “onder zich nemen” die de Hoge Raad in 1936 gaf, behoeft niet een zodanig 
gewicht te worden toegekend dat de term inbeslagneming ook in het nieuwe wetboek 
voorbehouden zou moeten blijven aan voorwerpen. Met het oog op het vereenvoudigen van de 
                                                
34 Rapport commissie-Franken, Informatietechniek en strafrecht, 1987, blz. 78 e.v. 
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systematiek en terminologie van het wetboek wordt voorgesteld naast inbeslagneming van 
voorwerpen te spreken over inbeslagneming van gegevens. De kern van inbeslagneming, zeker 
waar het gaat om inbeslagneming ten behoeve van de waarheidsvinding, houdt immers in dat de 
voorwerpen of gegevens – zoals de Hoge Raad overigens in 1936 ook al aangaf – onder de 
beschikkingsmacht van de opsporingsautoriteiten worden gebracht. Dat dit ten aanzien van 
voorwerpen ertoe leidt dat de rechthebbende daarover de beschikkingsmacht verliest en ten 
aanzien van gegevens dit niet het geval is, doet daaraan niet af. 
 
De definitie van inbeslagneming van gegevens is opgenomen in afdeling 7.3.1 en heeft een 
beperkt bereik. Dit betreft in de eerste plaats de beperking tot de gevallen waarin geen sprake is 
van de inbeslagneming van een voorwerp waarop gegevens zijn opgeslagen. Dit betreft in de 
tweede plaats de beperking tot de uitoefening van bepaalde aangewezen bevoegdheden. Hiervoor 
is gekozen om duidelijk te maken dat niet alle vormen van het vergaren van gegevens door de 
opsporing onder deze definitie vallen (en daarmee zijn gekoppeld aan de wettelijke voorwaarden 
rond de inbeslagneming van gegevens). De inbeslagneming van gegevens is in artikel 2.7.3.1.1 
gekoppeld aan een aantal (steun)bevoegdheden. Alleen indien de opsporing bij de uitoefening van 
deze bevoegdheden gegevens onder zich neemt ten behoeve van de strafvordering, spreken we 
van de inbeslagneming van gegevens. Dit geldt bijvoorbeeld bij aanhouding of staandehouding van 
een verdachte, het betreden en doorzoeken van plaatsen, het onderzoek aan een aangetroffen 
elektronische gegevensdrager of aangetroffen geautomatiseerd werk en het bevel tot uitlevering 
van gegevens. Het kenmerkende van deze gevallen is dat de opsporingsambtenaar het voorwerp 
waarop de gegevens zijn opgeslagen niet in beslag neemt. Indien een voorwerp in beslag is 
genomen en vervolgens blijkt dat daarop gegevens zijn opgeslagen, spreken we van kennisneming 
van die (opgeslagen) gegevens (zie ook afdeling 7.4.2). 
 
Het bovenstaande betekent dat waar in het huidige wetboek wordt gesproken over vastlegging van 
gegevens bij de uitoefening van de bevoegdheid tot doorzoeking van een plaats, zoals in de 
artikelen 125i en 125j, in het nieuwe wetboek wordt gesproken over inbeslagneming van gegevens 
en daar waar in het huidige wetboek wordt gesproken van een vordering tot verstrekking van 
gegevens, zoals in de artikelen 126nc e.v., in het nieuwe wetboek wordt gesproken over een bevel 
tot uitlevering van gegevens ter inbeslagneming. 
  
Deze bevoegdheden worden deels ondergebracht in een nieuwe titel 7.3 inzake inbeslagneming 
van gegevens die na titel 7.2 inzake inbeslagneming van voorwerpen wordt opgenomen. In titel 
7.3 wordt onder meer de definitie van inbeslagneming van gegevens opgenomen. Verder bevat 
deze titel een algemene bevoegdheid voor de opsporingsambtenaar om voor inbeslagneming 
vatbare gegevens – dit zijn gegevens die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of 
om wederrechtelijk verkregen voordeel te bepalen dan wel gegevens die op grond van de huidige 
artikelen 354, tweede lid, en 552fa kunnen worden vernietigd – in beslag te nemen. Daarnaast 
wordt bepaald dat de steunbevoegdheden tot het betreden en doorzoeken van een plaats ter 
inbeslagneming van voorwerpen ook kunnen worden aangewend ter inbeslagneming van gegevens 
en dat de opsporingsambtenaar bij aanhouding of staandehouding van een verdachte de voor 
inbeslagneming vatbare gegevens die de verdachte met zich voert in beslag kan nemen. Ook de 
bevoegdheden tot het geven van een bevel tot uitlevering of bewaring van gegevens ter 
inbeslagneming zijn opgenomen in titel 7.3. Dit zijn de huidige vorderingsbevoegdheden (zie 
daarover paragraaf 9.2.3). 
 
9.2.3 Uitlevering van gegevens 

In titel 7.3 zullen ook de bevoegdheden met betrekking tot de uitlevering van gegevens (de 
huidige vorderingsbevoegdheden) worden opgenomen (afdeling 7.3.3 Uitlevering van gegevens ter 
inbeslagneming). Indien de opsporing gegevens ten behoeve van de strafvordering onder zich 
neemt na een bevel uitlevering van gegevens, spreken we van inbeslagneming van gegevens (zie 
de definitie van inbeslagneming van gegevens in artikel 2.7.3.1.1). Ten aanzien van deze 
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bevoegdheden wordt een aantal wijzigingen voorgesteld die tot doel hebben de consistentie in de 
regeling met betrekking tot de inbeslagneming van vastgelegde gegevens te vergroten. 
  
In 2006 zijn met inwerkingtreding van de Wet bevoegdheden vorderen gegevens (Wet van 16 juli 
2005, Stb. 390) de algemene vorderingsbevoegdheden in het wetboek opgenomen. Bij de 
vormgeving van die bevoegdheden, in het bijzonder bij de keuze een onderscheid te maken naar 
de aard van de gegevens (identificerende gegevens, gevoelige gegevens en andere gegevens) is in 
belangrijke mate aangesloten bij de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Afhankelijk van 
de aard van de gevorderde gegevens is betrokkenheid van een hogere autoriteit vereist en geldt 
een zwaarder verdenkingscriterium. In het afgelopen decennium is gebleken dat bij deze wijze van 
normering enkele kanttekeningen kunnen worden geplaatst. Deze zijn kort gezegd de volgende: 
a. De regeling sluit niet goed aan bij de wijze waarop de overige bevoegdheden tot het vergaren 

van gegevens zijn geregeld; 
b. De normering van de bevoegdheid tot het vorderen van gevoelige gegevens is zodanig 

stringent dat in de praktijk naar oneigenlijke oplossingen wordt gezocht om toch de 
beschikking over de gewenste gegevens te krijgen; 

c. De regeling leidt tot het probleem van de zogenoemde bijvangst. 
 
Ad a. Regeling sluit niet goed aan bij de bestaande strafvorderlijke systematiek 
Wat betreft de systematiek valt op dat het onderscheid naar de aard van de gegevens een nieuw 
element is dat in beginsel geen onderscheidend criterium vormt bij de regeling van de andere 
strafvorderlijke bevoegdheden. De aard van de gegevens kan weliswaar worden betrokken bij het 
oordeel over de proportionaliteit van de inzet van de desbetreffende bevoegdheid, maar deze 
vormt geen wettelijk verankerd criterium. Het punt is dat de potentiële inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer in het geval van inbeslagneming van een gegevensdrager waarop gegevens zijn 
opgeslagen die onder de Wbp vallen of in geval van doorzoeking ter inbeslagneming van gegevens 
die onder de Wbp vallen in beginsel even groot is als bij de verstrekking van dergelijke gegevens 
volgend op een vordering. Zo wordt met een bevel tot uitlevering van een papieren 
patiëntendossier een even grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de patiënt gemaakt als 
wanneer de digitale gegevens van dat dossier zouden worden gevorderd. Niettemin zijn de twee 
bevoegdheden uiteenlopend genormeerd. Aan de uiteenlopende normering van de verschillende 
bevoegdheden tot het vergaren van gegevens is getracht het hoofd te bieden door in de memorie 
van toelichting bij de voorganger van de Wet vorderen gegevens een “voorrangsregel” voor te 
schrijven. Deze hield kort gezegd in dat geen gebruik van de bevoegdheden tot het bevelen van de 
uitlevering van voorwerpen meer mag worden gemaakt, indien met toepassing van de 
vorderingsbevoegdheden kan worden volstaan. Er bestaat geen vrije keuze tussen de bevoegdheid 
gegevens te vorderen en de bevoegdheid de uitlevering te vorderen van de gegevensdrager. Het is 
in strijd met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit de uitlevering van de 
gegevensdrager te vorderen, indien met het vorderen van de gegevens kan worden volstaan 
(Kamerstukken II 2001/02, 28 353, nr. 3, blz. 7). Hierop kan, blijkens diezelfde memorie, 
uitzondering worden gemaakt indien er omstandigheden zijn die nopen tot doorzoeking ter 
inbeslagneming van gegevens of inbeslagneming van de gehele gegevensdrager, bijvoorbeeld 
indien langdurig onderzoek in omvangrijke dossiers nodig is of indien de gegevensdrager zelf moet 
worden veiliggesteld (onderzoek aan harde schijf om verwijderde gegevens terug te halen). Omdat 
ook vele andere omstandigheden – zoals het feit dat de vastgelegde gegevens zich bij de 
verdachte of bij een (professioneel) verschoningsgerechtigde bevinden of indien de 
opsporingsautoriteiten onvoldoende vertrouwen hebben dat de houder van de gegevens volledig 
en waarheidsgetrouw uitvoering zal gegeven aan de vordering – kunnen nopen tot inbeslagneming 
van de gegevensdrager of de gegevens, is deze voorrangsregel in de praktijk van relatieve 
waarde. 
 
Het onderscheid tussen identificerende, gevoelige en andere gegevens is ontleend aan de Wbp. De 
bijzondere waarborgen met betrekking tot de verwerking van gevoelige gegevens, neergelegd in 
artikel 16 e.v. Wbp, vinden hun oorsprong in de EU-dataprotectierichtlijn en zijn opgenomen 
omdat bij de geautomatiseerde verwerking van gevoelige gegevens de persoonlijke levenssfeer 
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eerder in het gedrang kan zijn en eerder het risico op discriminatie bestaat. Ook aan de 
verwerking van gevoelige gegevens door politie en justitie worden op grond van de Wet 
politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) strengere eisen 
gesteld. 
Men kan zich afvragen of de aanspraak van de burger op vertrouwelijke gegevensverwerking 
voortvloeiend uit de Wbp niet te zwaar heeft gewogen bij de normering van de 
vorderingsbevoegdheden (zie onderdeel 14.1.5 van de conclusie van A-G Knigge 
ECLI:NL:PHR:2012:BT7126 en onderdeel 5 van de annotatie van Borgers onder HR 31 januari 
2012, ECLI:NL:HR:2012:BT7126, NJ 2012/690). Borgers schrijft: “De bijzondere bescherming die 
de Wbp biedt ten aanzien van gevoelige gegevens lijkt logisch in de context van systematische 
gegevensverwerking door ongeacht welke organisatie of instelling waar het gevaar van 
discriminatie of misbruik eerder op de loer ligt, maar ligt wellicht minder voor de hand waar het 
gaat om een opsporingsonderzoek naar een concreet strafbaar feit. Wanneer een gevoelig 
gegeven buiten de context van de geautomatiseerde verwerking wordt geplaatst, is het risico op 
discriminatie of misbruik er niet of in veel mindere mate. Maar een categorische uitsluiting van het 
vorderen van gevoelige gegevens uitsluitend vanwege de (relatief) geringe abstracte ernst van het 
strafbare feit, is niet vanzelfsprekend.” 
  
Ad b. Oneigenlijke oplossingen voor het verkrijgen van gevoelige gegevens 
De beperkte mogelijkheid om gevoelige gegevens te vorderen betekent dat er uitsluitend een 
bevoegdheid bestaat om de verstrekking van dergelijke vastgelegde gegevens te vorderen indien 
er sprake is van verdenking van een misdrijf als bedoeld in het huidige artikel 67, eerste lid, dat 
gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige 
inbreuk op de rechtsorde oplevert. Concreet levert dit het probleem op dat in gevallen van 
verdenking van dood door schuld geen gegevens, zoals bijvoorbeeld het digitaal vastgelegde 
medische dossiers van een patiënt, kunnen worden gevorderd. Volgens het systeem van de wet 
zou in deze gevallen moeten worden teruggegrepen op de uitlevering en inbeslagneming van de 
integrale gegevensdrager waarop de benodigde gegevens zijn vastgelegd. Maar dit is al gauw 
disproportioneel als dat betekent dat de hele server van een ziekenhuis in beslag zou moeten 
worden genomen om de beschikking te krijgen over het medische dossier van een bepaalde 
patiënt. In de praktijk valt men daarom terug op de oude praktijk van het bevel tot uitlevering van 
een voorwerp (door de rechter-commissaris te geven op grond van artikel 105) waarbij het 
ziekenhuis de mogelijkheid wordt geboden het medische dossier van de betreffende patiënt eerst 
uit te printen, waarna de gegevens (al dan niet in een gesloten envelop) aan de rechter-
commissaris worden overgedragen. Deze praktijk is echter niet in overeenstemming met de 
memorie van toelichting bij de Wet bevoegdheden vorderen gegevens waarin is gesteld dat de 
bevoegdheid om de uitlevering van een voorwerp te bevelen geen basis bevat om “van degene bij 
wie beslag gelegd wordt te vorderen dat hij een selectie of bewerking van gegevens print of op 
een diskette zet” (Kamerstukken II 2003/04, 29 441, nr. 3, blz. 12). Ook de Hoge Raad wijst op 
dit onderscheid door te overwegen dat de bevoegdheid om de uitlevering van een voorwerp te 
bevelen niet de bevoegdheid omvat om van de houder van de gegevens “te eisen dat hij 
opgeslagen of vastgelegde gegevens verzamelt, selecteert, bewerkt of aanlevert” (HR 31 januari 
2012, ECLI:NL:HR:2012:BT7126, NJ 2012/690, rov. 2.4). 
Daarnaast roept dit de vraag op of het wél is toegestaan om, al dan niet onder dreiging van de 
inzet van ingrijpender bevoegdheden, de houder van de gegevens te verzoeken vrijwillig een 
selectie van gegevens te maken en deze aan te leveren op een voor inbeslagneming vatbare 
gegevensdrager. Ook rijst de vraag hoe dit moet worden gezien in het licht van het 
subsidiariteitsbeginsel waarbij in zijn algemeenheid voorrang dient te worden gegeven aan de voor 
de betrokkene minst bezwaarlijke wijze van tenuitvoerlegging van het bevel. 
 
Ad c. Bijvangst 
Het onderscheid tussen de verschillende categorieën van gegevens en verschillende normering 
heeft verder als lastige bijkomstigheid de zogenoemde bijvangst, dat wil zeggen de verstrekking 
van gegevens waarop de vordering niet primair was gericht en die in een andere categorie en dus 
aan een zwaardere normering zijn gekoppeld. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat wanneer 
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voorzienbaar is dat de vordering mede zal leiden tot bijvoorbeeld verstrekking van gegevens over 
het ras van een persoon of gegevens waaraan indirect informatie over het ras van een persoon 
kan worden afgeleid (foto), de vordering dient te zijn gebaseerd op het huidige artikel 126nf, dat 
een zwaardere normering bevat. 
Tegen deze achtergrond wordt voorgesteld het onderscheid naar categorieën van gegevens in 
beginsel te laten vervallen. In Duitsland en Engeland wordt het onderscheid evenmin gemaakt.35 
De potentiële inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de inspanningen die de houder van de 
gegevens zich moet getroosten om uitvoering te geven aan het bevel worden meegewogen bij het 
oordeel of in het concrete geval aan het in hoofdstuk 1 verankerde proportionaliteitsbeginsel is 
voldaan. Om het belang van de bescherming van gevoelige gegevens nochtans voldoende in de 
wettelijke regeling te verdisconteren zal worden bepaald dat de uitlevering daarvan in beginsel 
alleen kan worden bevolen in geval van verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van 
twee jaar of meer is gesteld en indien het onderzoek die uitlevering dringend vereist. 
Met het laten vervallen van het onderscheid van de drie categorieën van gegevens worden niet 
alleen de hierboven geschetste knelpunten weggenomen, het leidt tevens tot een aanzienlijke 
vereenvoudiging van de regeling die beter aansluit bij de regeling van de andere strafvorderlijke 
bevoegdheden. 
Verder wordt voorgesteld om in lijn met de aanbeveling die destijds reeds door de Commissie 
strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij is gedaan, de huidige 
vorderingsbevoegdheden die specifiek gelden voor gegevens die zich bevinden bij de aanbieder 
van een communicatiedienst (de huidige artikelen 126n, 126na, 126ng, 126u, 126ua, 126ug, 
126zh, 126zi en 126zo) op te nemen in de algemene bevoegdheid om de uitlevering van gegevens 
te bevelen. Omwille van de inzichtelijkheid is gekozen voor een afzonderlijke bepaling voor het 
bevel tot uitlevering van gegevens aan een aanbieder van een communicatiedienst. 
 
Vrijwillige uitlevering van gegevens op verzoek van de opsporingsinstanties 
Op grond van het geldende recht is het een opsporingsambtenaar in beginsel niet toegestaan een 
derde te verzoeken om op vrijwillige basis persoonsgegevens die vallen onder het regime van de 
Wbp ten behoeve van de opsporing te verstrekken. In een dergelijk geval dient de 
opsporingsambtenaar gebruik te maken van de strafvorderlijke bevoegdheden tot uitlevering van 
die gegevens. Dit vloeit voort uit de wetsgeschiedenis bij de Wet bevoegdheden vorderen 
gegevens en is in de rechtspraak bevestigd. Bij nader inzien moet deze categorische uitsluiting van 
de mogelijkheid van vrijwillige medewerking als een te stellig uitgangspunt worden aangemerkt en 
wordt een meer genuanceerd uitgangspunt voorgesteld dat beter aansluit bij de Wbp. In de 
artikelsgewijze toelichting op artikel 2.7.3.3.10 wordt hierop nader ingegaan. 
 
 
9.2.4 Onderzoek aan inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers en 

inbeslaggenomen geautomatiseerde werken 

In het kader van de modernisering van het wetboek is onder auspiciën van het WODC onderzoek 
verricht naar de praktijk van het vergaren van gegevens die zijn opgeslagen op inbeslaggenomen 
elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken ten behoeve van de opsporing en 
vervolging van strafbare feiten.36 Uit dit onderzoek blijkt dat de bevoegdheid tot inbeslagneming 
van voorwerpen en tot het daaraan verrichten van onderzoek in de opsporingspraktijk vaak wordt 
gebruikt om de beschikking te krijgen over elektronische gegevens die zijn opgeslagen op 
bijvoorbeeld een computer, smartphone of usb-stick. Deze vorm van gegevensvergaring is, anders 
dan dat moet zijn voldaan aan de bepalingen met betrekking tot inbeslagneming van voorwerpen, 
nu niet nader geregeld. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat aan inbeslaggenomen 
voorwerpen onderzoek mag worden gedaan om gegevens voor het onderzoek ter beschikking te 
krijgen, ook indien het inbeslaggenomen voorwerp een gegevensdrager zoals een computer 

                                                
35 E.C. MacGillavry, Met wil en dank, Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de medewerking aan 
strafvordering door bedrijven, proefschrift Groningen 2004, blz. 476-478. 
36 P. Mevis, J. Verbaan en B. Salverda, Onderzoek aan in beslag genomen elektronische gegevensdragers en 
geautomatiseerde werken ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten, Rotterdam, 2016. 
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betreft. In een computer opgeslagen gegevens zijn hiervan niet uitgezonderd (HR 29 maart 1994, 
ECLI:NL:HR:1994:AD2076, NJ 1994/577; HR 8 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1517, NJ 
2001/479; HR 20 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3564, NJ 2008/113). Uit het genoemde 
WODC-onderzoek blijkt ook dat in de praktijk behoefte bestaat aan meer duidelijkheid en meer 
eenheid ten aanzien van de voorschriften die gelden met betrekking tot deze wijze van het 
vergaren van vastgelegde gegevens op inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers en 
geautomatiseerde werken. 
 
Het huidige wetboek bevat wel bepalingen over het onderzoek aan een (elektronische) 
gegevensdrager of in een geautomatiseerd werk en de vastlegging van daarop opgeslagen 
gegevens wanneer dit tijdens een doorzoeking gebeurt (artikel 125i e.v.). Maar regels met 
betrekking het onderzoek aan dergelijke voorwerpen nadat deze zijn inbeslaggenomen, zijn tot op 
heden niet in de wet opgenomen. Dat is in die zin opmerkelijk dat de potentiële inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer niet minder groot is wanneer dat onderzoek plaatsvindt nadat het 
geautomatiseerd werk is inbeslaggenomen. 
De technologische ontwikkelingen (steeds grotere hoeveelheden gegevens kunnen op steeds 
kleinere apparaten worden opgeslagen) en het toegenomen en daarmee samenhangende belang 
dat wordt gehecht aan de bescherming van persoonlijke levenssfeer nopen tot aanvulling van de 
wettelijke regeling, in die zin dat de bevoegdheid (van iedere opsporingsambtenaar) tot 
inbeslagneming van een elektronische gegevensdrager of geautomatiseerd werk niet zonder meer 
de bevoegdheid omvat onderzoek te doen naar daarin opgeslagen gegevens, en van deze 
gegevens kennis te nemen. Een vergelijking zou kunnen worden getrokken met het onderzoek aan 
het lichaam dat in de negentiende eeuw zonder meer onderdeel vormde van de 
inbeslagnemingsbevoegdheid, maar in de twintigste eeuw, mede in het licht van de ontwikkeling 
van de grondrechten zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de 
lichamelijke integriteit, als dwangmiddel is verzelfstandigd.37 
Het behoeft geen betoog dat met de huidige opslagcapaciteit van mobiele telefoons, laptops, 
computers, usb-sticks, digitale camera's, navigatieapparatuur, geheugenkaarten en externe harde 
schijven het onderzoek van daarop opgeslagen gegevens een – soms ingrijpende – inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene kan opleveren. Met een onderzoek van een 
smartphone kan inzicht worden verkregen in de contacten van een persoon, de telefoonnummers 
die de betrokkene heeft gebeld, zijn agenda, de locaties waar de telefoon zich heeft bevonden 
(GPS-gegevens), de inhoud van communicatie (e-mail, whatsapp, sms), foto's en filmpjes, 
financiële en medische gegevens, persoonlijke aantekeningen en de zoekgeschiedenis op internet. 
De kennisneming of inbeslagneming van deze gegevens kan, al dan niet in hun onderlinge 
samenhang, een ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene opleveren. 
Daarbij komt dat het aantal bezitters van smartphones en tablets de afgelopen jaren substantieel 
is gegroeid. In 2013 steeg het aantal bezitters van een smartphone in Nederland naar 8,5 miljoen. 
Dat aantal is hoger dan het aantal bezitters van een desktopcomputer. Het aantal tabletbezitters 
steeg in dat jaar tot bijna 7 miljoen Nederlanders.38 
Ook buiten de landsgrenzen wordt bijzondere aandacht besteed aan de juridische grondslag voor 
het onderzoek aan inbeslaggenomen mobiele telefoons en andere geautomatiseerde werken. 
Gewezen kan worden op de uitspraak van 25 juni 2014 van het Amerikaanse Supreme Court in de 
zaken Riley vs. California (No. 13-132) en United States vs. Wurie (No 13-212) en de uitspraak 
van 11 december 2014 van het Canadese Supreme Court van Canada in de zaak Kevin Fearon and 
Her Majesty The Queen (R. v. Fearon, 2014 SCC 77, [2014] S.C.R. 621). In de genoemde zaken 
wordt steeds door de rechter erkend dat gezien de technologische ontwikkelingen een door de 
verdachte meegevoerde smartphone niet meer op één lijn kan worden gesteld met andere door de 
verdachte meegevoerde voorwerpen. De Amerikaanse hoogste rechter verbindt hieraan de 
conclusie dat onderzoek aan een door de verdachte meegevoerde smartphone slechts mag 
plaatsvinden na een daartoe van de bevoegde autoriteit verkregen “warrant”. 

                                                
37 A.E. Harteveld, De rechter-commissaris in strafzaken, Enkele oriënterende beschouwingen, proefschrift 
Groningen 1990, blz. 105. 
38 Onderzoek GfK “Trends in Digitale Media”, december 2013, http://www.gfk.com/nl/news-and-events/press-
room/press-releases/Paginas/Aantal-smartphones-hoger-dan-aantal-computers.aspx. 
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Ook de Nederlandse rechter heeft zich inmiddels in verschillende zaken over deze materie 
uitgesproken. Het beeld dat daaruit naar voren komt, is wisselend. Voor een uitgebreide 
beschrijving van deze rechtspraak wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 2.10 van het 
eerder aangehaalde WODC-rapport over het onderzoek aan inbeslaggenomen elektronische 
gegevensdragers en geautomatiseerde werken. 
 
Gezien het voorgaande is het wenselijk om in het wetboek duidelijke nadere regels op te nemen 
over het onderzoek aan inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde 
werken ter kennisneming of inbeslagneming van daarop opgeslagen gegevens. Uitgangspunt in de 
nieuwe regeling is dat het onderzoek aan elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde 
werken in beginsel geschiedt op bevel van de officier van justitie. Dit uitgangspunt heeft 
betrekking op zowel de elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken die worden 
aangetroffen tijdens de aanhouding, staandehouding, betreding of doorzoeking (afdeling 7.4.1.) 
als op de elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken die bij de uitoefening van 
die bevoegdheden in beslag worden genomen (afdeling 7.4.2). Aan deze voorwerpen kan slechts 
onderzoek ter inbeslagneming of kennisneming van de daarop opgeslagen gegevens worden 
verricht na een bevel van de officier van justitie, dan wel de rechter-commissaris als de 
bevoegdheden onder diens leiding worden uitgeoefend. Hierop wordt één uitzondering voorgesteld 
in verband met gewenst direct optreden van de opsporingsdiensten (artikel 2.7.4.2.1, derde lid).  
 
Met het hierboven genoemde uitgangspunt van een voorafgaand bevel van de officier van justitie 
wordt beoogd de toetsing aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit op een hoger niveau 
te beleggen dan dat van de opsporingsambtenaar. Het voorstel om deze bevoegdheid primair aan 
de officier van justitie toe te kennen sluit aan bij de ook in het huidige wetboek al bij de officier 
van justitie neergelegde bevoegdheid om de uitlevering van gegevens te bevelen. Vanwege de 
controleerbaarheid dient dit bevel in beginsel vooraf te worden vastgelegd. Bij dringende noodzaak 
kan het bevel mondeling worden gegeven en nadien worden vastgelegd. Van die dringende 
noodzaak zal bij het aantreffen van een voorwerp eerder sprake kunnen zijn dan bij de 
inbeslagneming daarvan, aangezien de inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager of het 
inbeslaggenomen geautomatiseerd werk doorgaans wordt meegenomen naar het bureau om daar, 
al dan niet door specialistische teams met digitale expertise, onderzocht te worden. 
 
In de praktijk heeft dit voorstel vooral praktische gevolgen voor het onderzoek aan elektronische 
gegevensdragers of geautomatiseerd werken die anders dan tijdens een doorzoeking door een 
opsporingsambtenaar zijn inbeslaggenomen. Uit het feit dat de doorzoeking van een plaats 
geschiedt onder leiding van de officier van justitie of de rechter-commissaris volgt immers dat ook 
deze autoriteit beslist welke voorwerpen, waaronder elektronische gegevensdragers en 
geautomatiseerde werken, tijdens die doorzoeking inbeslaggenomen mogen worden. Dan zal de 
officier van justitie of rechter-commissaris ook direct een bevel kunnen afgeven tot het 
onderzoeken van de desbetreffende gegevensdrager ter inbeslagneming van de daarop opgeslagen 
gegevens. Dat is anders wanneer het gaat om elektronische gegevensdragers of geautomatiseerde 
werken die zelfstandig door de opsporingsambtenaar inbeslaggenomen worden. Het gaat hier 
vooral om de inbeslagneming, bijvoorbeeld van een smartphone, bij aanhouding of 
staandehouding na een bevel tot uitlevering daartoe, bij het betreden van plaatsen en bij 
doorzoeking van een vervoermiddel. In deze gevallen kan op grond van het huidige wetboek een 
opsporingsambtenaar zelfstandig een elektronische gegevensdrager of geautomatiseerd werk in 
beslag nemen, daaraan onderzoek doen en de daarop opgeslagen gegevens in beslag nemen en 
gebruiken voor het opsporingsonderzoek zonder dat hiervoor een bijzondere betrokkenheid van de 
officier van justitie is vereist. Om de hierboven uiteengezette redenen is dit niet langer wenselijk. 
 
Verder wordt voorgesteld om de bepalingen die thans zijn beperkt tot de inbeslagneming van 
gegevens tijdens een doorzoeking, een breder bereik te geven zodat deze ook van toepassing zijn 
op de situatie waarin tijdens de aanhouding of staandehouding van een verdachte of de betreding 
van een plaats een elektronische gegevensdrager of een geautomatiseerd werk wordt aangetroffen 
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Punt van aandacht is de afbakening van de regeling. Er is bevel van de officier van justitie vereist 
indien het gaat om onderzoek aan elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken. 
Voor het onderzoek aan een inbeslaggenomen papieren gegevensdrager (dagboek, papieren 
boekhouding, fotoalbums) is een dergelijk bevel niet vereist.  
De reden waarom slechts in het geval van onderzoek aan elektronische gegevensdragers en 
geautomatiseerde werken een bevel is vereist is de volgende. Elektronische gegevensdragers en 
geautomatiseerde werken bieden de mogelijkheid zeer grote hoeveelheden (privé)gegevens van 
uiteenlopende aard op te slaan. Daarbij komt dat op het moment dat de elektronische 
gegevensdrager of het geautomatiseerd werk wordt aangetroffen of in beslag wordt genomen 
onduidelijk is welke informatie zich daarop bevindt. In de praktijk wordt in veel gevallen een 
“image” (een exacte kopie van de inhoud van de elektronische gegevensdrager) gemaakt, dat wil 
zeggen dat alle daarop vastgelegde gegevens worden gekopieerd voor nader onderzoek. In die 
gevallen is in feite sprake van het verzamelen van “bulkinformatie” aangezien meer gegevens 
worden vastgelegd – ook ten aanzien van onverdachte burgers – dan strikt genomen noodzakelijk 
is voor de opsporing van het strafbare feit. Dit leidt ertoe dat het onderzoek aan een elektronische 
gegevensdrager of een geautomatiseerd werk een grotere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 
kan maken dan het onderzoek aan papieren gegevensdragers. Bij papieren gegevensdragers vindt 
doorgaans bij de inbeslagneming al een selectie plaats. Gekeken wordt of het document, het 
fotoboek of de ordner gegevens bevat die van belang kunnen zijn om de waarheid aan de dag te 
leggen. Alleen wanneer dit aannemelijk wordt geacht, zal de papieren gegevensdrager 
inbeslaggenomen worden. 
 
9.3 Doorzoeking van plaatsen ter inbeslagneming 

De regeling van de doorzoeking van plaatsen ter inbeslagneming is als gevolg van verschillende 
wijzigingen weinig toegankelijk geworden. Voorgesteld wordt om de relevante bepalingen bij 
elkaar te plaatsen (met uitzondering van de doorzoeking van een woning en een kantoor van een 
professioneel verschoningsgerechtigde op bevel van de rechter-commissaris) en meer met elkaar 
in overeenstemming te brengen. Wat betreft de redactie van de bepalingen worden een aantal 
wijzigingen voorgesteld die beogen de tekst van de wet meer in overeenstemming te brengen met 
de praktijk. Voor een toelichting daarop wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op de 
desbetreffende bepalingen. 
Zoals in de contourennota (paragraaf 2.2.6) is aangegeven, is overwogen de betrokkenheid van de 
rechter-commissaris bij de beslissing een woning te doorzoeken vorm te geven via de constructie 
van een voorafgaande machtiging, zoals die bijvoorbeeld ook bestaat bij andere, meer ingrijpende 
bevoegdheden, zoals de telefoontap. Mede naar aanleiding van het over de contourennota 
uitgebrachte advies van de Raad voor de rechtspraak is daarvan afgezien. De reden hiervan is dat 
de rechterlijke betrokkenheid zich bij de doorzoeking van een woning of een kantoor van een 
professioneel verschoningsgerechtigde niet beperkt tot de enkele toetsing van de beslissing de 
bevoegdheid uit te oefenen, maar zich ook uitstrekt tot het houden van toezicht op de rechtmatige 
uitvoering van de doorzoeking en op de inbeslagneming van voorwerpen en gegevens tijdens die 
doorzoeking. Het vereiste van voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris sluit minder 
goed aan bij de taken van de rechter-commissaris. 
Wel wordt voorgesteld een bepaling op te nemen waarin eisen worden gesteld aan het verkrijgen 
van toestemming van een bewoner voor de doorzoeking van een woning. Met het geven van 
toestemming tot doorzoeking van een woning doet de bewoner afstand van de bescherming van 
het huisrecht. In de Algemene wet op het binnentreden (Awbi) zijn zekere waarborgen opgenomen 
ten aanzien van het met toestemming van de bewoner binnentreden van een woning (artikel 1, 
vierde lid, Awbi). Het is evident dat de doorzoeking van een woning aanzienlijk ingrijpender is 
(kasten en laden worden geopend) dan het enkele binnentreden in die woning, en dat bij die 
doorzoeking dus in waarborgen van een vergelijkbaar niveau moet worden voorzien als die gelden 
bij het betreden van de woning. Het is wenselijk dat de bewoner, alvorens hij daartoe 
toestemming verleent, in kennis wordt gesteld van het doel van de doorzoeking en de gevolgen 
van zijn toestemming, zoals bijvoorbeeld dat tijdens de doorzoeking aangetroffen voor 
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inbeslagneming vatbare voorwerpen en gegevens inbeslaggenomen kunnen worden. Dit wordt 
bepaald in artikel 2.7.2.2.8. 
 
9.4 Inbeslagneming van brieven en andere poststukken 

Het huidige wetboek bevat een relatief uitgebreide regeling over de inbeslagneming van brieven 
en andere poststukken en over de kennisneming van de inhoud daarvan (artikelen 96a, vierde en 
vijfde lid, 100, 101, 102, 102a). Deze regeling laat zich vanuit historisch perspectief verklaren, 
maar noopt tot modernisering. Uitgangspunt daarbij is meer consistentie aan te brengen tussen de 
regeling van de inbeslagneming van brieven en de regeling van de inbeslagneming van 
vertrouwelijke elektronische communicatie, zoals e-mails. 
In het licht van het grondwettelijk beschermde briefgeheim is het van belang een onderscheid aan 
te brengen tussen de inbeslagneming van brieven bij een postvervoerbedrijf of een andere 
instelling van vervoer en de inbeslagneming van brieven bij anderen. Dit onderscheid is van belang 
omdat de bescherming van het grondwettelijk briefgeheim, neergelegd in artikel 13 Grondwet, zich 
beperkt tot brieven die in beheer zijn bij een postvervoerder of een andere instelling van vervoer, 
dat wil zeggen tijdens de “transportfase”. Zodra de brief door de postbode wordt afgeleverd en de 
betreffende brief op de deurmat valt, houdt de betrokkenheid van de derde op en mitsdien ook de 
bescherming van artikel 13 Grondwet (Kamerstukken II 2013/14, 33 989, nr. 3, blz. 14).39 Het 
briefgeheim beoogt de burger te beschermen tegen heimelijke inzage door de overheid in de 
inhoud van brieven die hij heeft toevertrouwd aan een postvervoerder. Aan artikel 13 Grondwet 
ligt de overweging ten grondslag dat door de noodzakelijke betrokkenheid van een derde bij de 
verzending van brieven, de verzender geen exclusieve controle meer heeft over het bericht. Via 
die derde kan de overheid in beginsel eenvoudig toegang krijgen tot de inhoud van de 
communicatie zonder dat de verzender dat weet. Ook de Hoge Raad bevestigt “dat het bij het 
briefgeheim gaat om de eerbiediging van het geheim van brieven gedurende de periode dat die ter 
aflevering aan een derde aan een daarvoor zorg dragende instantie zijn toevertrouwd. Het strekt 
zich derhalve niet uit tot de in het onderhavige geval onder de verdachte inbeslaggenomen 
administratie.” (HR 18 oktober 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZD1087, NJ 1995/101). 
De huidige artikelen 96a, vijfde lid, 100, 101 en 102 hebben betrekking op de inbeslagneming van 
brieven en andere poststukken die zijn toevertrouwd aan de postvervoerder of een andere 
instelling van vervoer en houden dan ook direct verband met het grondwettelijk briefgeheim. 
Kennisneming van de inhoud van dergelijke brieven is slechts toegestaan na daartoe verkregen 
machtiging van de rechter-commissaris (het huidige artikel 101, tweede lid). De kern van deze 
regeling is opgenomen in artikel 2.7.2.2.10, eerste tot en met vierde, zesde en zevende lid. 
 
Opvallend is dat het huidige wetboek naast deze bepalingen ook enkele specifieke bepalingen kent 
die betrekking hebben op de inbeslagneming van brieven bij een ander dan de postvervoerder of 
een andere instelling van vervoer, bijvoorbeeld bij de verdachte. Het gaat om de huidige artikelen 
96a, vierde lid, en 102a. Deze bepalingen kennen een geheel andere achtergrond dan het 
grondwettelijk briefgeheim die is terug te voeren op de oude bepalingen met betrekking tot het 
papieronderzoek of geschriftonderzoek. In het wetboek was bepaald dat de rechter-commissaris 
bij een doorzoeking (toen huiszoeking geheten) geen “brieven of geschriften die niet het voorwerp 
van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend” in beslag mocht 
nemen, tenzij de rechtbank daarvoor expliciet verlof had verleend (artikel 113 oud). Met de 
afschaffing van het verlof van de rechtbank voor een huiszoeking is deze beperking ten aanzien 
van brieven en geschriften die voor inbeslagneming vatbaar waren, komen te vervallen. Ten 
onrechte zijn bij de herziening van het gerechtelijk vooronderzoek de huidige artikelen 96a, vierde 
lid en 102a ten aanzien van brieven opgenomen. In de memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel dat heeft geleid tot vaststelling van deze bepalingen, wordt hierover het volgende 
opgemerkt: “Het voorgestelde artikel 102a treft een voorziening voor het geval door een 
opsporingsambtenaar of een hulpofficier van justitie brieven inbeslaggenomen worden. Krachtens 
het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van de Grondwet mogen deze brieven alleen op last van de 

                                                
39 B.J. Koops, Strafvorderlijk onderzoek van (tele)communicatie 1838-2002, Deventer 2002, blz. 100. 
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rechter worden geopend.” Gezien het bovenstaande is dit onjuist.40 Voorgesteld wordt in het 
nieuwe wetboek de regeling beter te laten aansluiten bij wat de Grondwet vereist. Daarmee wordt 
bovendien consistentie bewerkstelligd tussen de regeling voor kennisneming van de inhoud van 
brieven (papieren vertrouwelijke communicatie) en die voor kennisneming van de inhoud van 
elektronische vertrouwelijke communicatie, zoals e-mails (huidige artikelen 125la en 126ng, 
tweede lid). 
 
De voorgestelde systematiek, waarbij de inbeslagneming van een brief wordt onderscheiden van 
de kennisneming van de inhoud daarvan, komt op het volgende neer (artikel 2.7.2.2.10).  
• De inbeslagneming van een brief of poststuk geschiedt overeenkomstige de gewone 

inbeslagnemingsbevoegdheden. Dit betekent dat iedere opsporingsambtenaar bevoegd is de 
uitlevering van een brief of ander poststuk te bevelen aan het postvervoerbedrijf of aan een 
derde. Dit is een wijziging ten opzichte van het huidige recht waarin alleen de officier van 
justitie hiertoe bevoegd is (artikel 100, eerste lid).  

• Beperkingen aan welk soort brieven voor inbeslagneming bij het postvervoerbedrijf vatbaar 
zijn, blijven gehandhaafd (het huidige artikel 100, eerste lid, laatste deel) en worden in 
zoverre uitgebreid dat wordt verduidelijkt dat ook indien op andere wijze dan via het bevel 
uitlevering bij de postvervoerder of een andere instelling van vervoer brieven of poststukken 
inbeslaggenomen worden, bijvoorbeeld tijdens een doorzoeking bij die postvervoerder, de 
beperking geldt dat deze alleen voor inbeslagneming vatbaar zijn indien zij klaarblijkelijk van 
de verdachte afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn of op hem betrekking hebben, of wel 
indien zij klaarblijkelijk het voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan 
hebben gediend (artikel 2.7.2.2.10, tweede lid). 

• Voor kennisneming van de inhoud van bij het postvervoerbedrijf inbeslaggenomen brieven 
blijft de eis van voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris gehandhaafd (het 
huidige artikel 101, tweede lid, in het voorstel artikel 2.7.2.2.10, vierde lid). 

• Voor kennisneming van de inhoud van bij anderen inbeslaggenomen brieven komt de eis van 
machtiging van de rechter-commissaris te vervallen. Wel dient hiervoor, gezien het feit dat bij 
brieven het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer snel in het geding zal zijn, 
toestemming van de officier van justitie te worden verkregen (artikel 2.7.2.2.10, vijfde lid). 

 
9.5 Teruggave en bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen 

De bestaande regels met betrekking tot de teruggave en bewaring van inbeslaggenomen 
voorwerpen (de huidige artikelen 116 tot en met 119a) beogen het beslag en de bewaring van 
inbeslaggenomen voorwerpen niet onnodig lang te laten voortduren. Ondanks deze regels blijkt de 
toepassing hiervan in de praktijk te wensen over te laten. Een van de redenen hiervoor is dat, 
nadat de initiële beslissing is genomen een voorwerp in beslag te nemen en te houden, het beslag 
uit beeld raakt van de officier van justitie en toetsing van de vraag of voortduring van het beslag 
na verloop van tijd nog in het belang van de strafvordering en daarom nog noodzakelijk is, 
achterwege blijft. Daarbij wordt bovendien vaak uitgegaan van de gedachte dat de rechter 
uiteindelijk over het beslag zal oordelen. Gezien het feit dat een aanzienlijke hoeveelheid 
strafzaken buitengerechtelijk wordt afgedaan (met een strafbeschikking), kan hiervan niet langer 
worden uitgegaan. De officier van justitie dient zich dus actief op te stellen bij de beoordeling of 
voortduring van het beslag noodzakelijk is. Tegen deze achtergrond wordt voorgesteld te bepalen 
dat zes maanden na de datum van inbeslagneming een beoordeling van de officier van justitie 
volgt of voortduring van het beslag nog noodzakelijk is. Hij dient dan te beoordelen wat de 
grondslag voor het beslag en of, gezien die grondslag, voortduring van het beslag noodzakelijk is. 
Indien een voorwerp is inbeslaggenomen met het oog op de waarheidsvinding en daaraan is 
voldoende onderzoek verricht, dan dient het voorwerp – voor zover het niet valt onder de 
categorie sporendragers die bewaard moeten blijven – te worden teruggegeven aan de beslagene. 
Is een voorwerp inbeslaggenomen met het oog op de verbeurdverklaring, onttrekking aan het 
verkeer of ter bewaring van het recht tot verhaal in verband met een op te leggen geldboete, 
ontnemingsmaatregel of schadevergoedingsmaatregel, dan dient de officier van justitie na te gaan 
                                                
40 Zie ook B.J. Koops, a.w., blz. 94. 
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of oplegging van die straf of maatregel redelijkerwijs te verwachten is. Is dat niet of niet meer het 
geval, dan ontbreekt het belang van de strafvordering tot het voortduren van het beslag en dient 
het voorwerp aan de beslagene – of indien een derde als rechthebbende moet worden 
aangemerkt, aan die derde – te worden teruggegeven. Blijft een gemotiveerde beslissing uit, dan 
wordt het voorwerp teruggegeven aan de beslagene.  
 
Door de bepalingen te herstructureren, op onderdelen te vereenvoudigen en waar nodig aan te 
vullen, wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het doel van voortvarende afwikkeling van het 
beslag op voorwerpen waarmee zowel het belang van de beslagene of derde-rechthebbende op 
spoedige teruggave als het belang van de staat om onnodige kosten en waardevermindering van 
inbeslaggenomen voorwerpen te voorkomen, is gediend. 
 
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de regeling zijn introductie van: 
• een algemene zorgplicht van officier van justitie voor voortvarende afwikkeling beslag (artikel 

2.7.2.4.1, eerste lid); 
• een bewaarplicht ten aanzien van bepaalde sporendragers (artikel 2.7.2.4.1, tweede lid); 
• voorgeschreven toetsing door officier van justitie zes maanden na inbeslagneming om te 

beoordelen of het belang van strafvordering voortduring van het beslag noodzakelijk maakt 
(artikel 2.7.2.4.2, tweede lid); 

• een voorziening voor de afhandeling van inbeslaggenomen gebruikershoeveelheden 
verdovende middelen (artikel 2.7.2.4.4, tweede lid); 

• een voorziening voor de afhandeling van inbeslaggenomen voorwerpen waarvan teruggave 
aan de rechthebbende feitelijk niet mogelijk is (artikel 2.7.2.4.9). 

 
9.6 Inbeslagneming bij professioneel verschoningsgerechtigden 

In hoofdstuk 7 wordt ook de procedure met betrekking tot inbeslagneming van voorwerpen en 
gegevens waarover het professionele verschoningsrecht zich uitstrekt, van een nadere en meer 
uitgebreide regeling voorzien in titel 7.6. Artikel 1.6.2.2.2 zoals opgenomen in het wetsvoorstel tot 
vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek (Strafvordering in het algemeen) heeft betrekking 
op het verschoningsrecht van professioneel verschoningsgerechtigden. Die bepaling vervangt het 
huidige artikel 218. Het professioneel verschoningsrecht betreft het verschoningsrecht van 
bepaalde beroepsbeoefenaren die in het kader van hun beroepsuitoefening gehouden zijn tot 
geheimhouding. In de memorie van toelichting bij het genoemde wetsvoorstel is uitgebreid 
ingegaan op de betekenis en reikwijdte van het professionele verschoningsrecht. In dat 
wetsvoorstel gaat het om het verschoningsrecht van de getuige. Dit recht speelt echter ook een 
belangrijke rol bij de inbeslagneming van voorwerpen en gegevens. 
Aan het professioneel verschoningsrecht ligt het algemene rechtsbeginsel ten grondslag dat 
meebrengt dat bij bepaalde vertrouwenspersonen het maatschappelijk belang dat de waarheid aan 
het licht komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat ieder zich vrijelijk en zonder 
vrees voor openbaarmaking om bijstand en advies tot hen moet kunnen wenden. Het komt er, 
kort samengevat, op neer dat een hulpzoekende niet moet worden weerhouden van het vragen 
van advies aan en bijstand door bepaalde hulpverleners – de arts, de advocaat, de notaris en de 
geestelijke – uit vrees dat wat tussen hem en de hulpverlener wordt besproken op enig moment 
openbaar zou worden. Dat uitgangspunt zou niet alleen worden ondergraven wanneer de 
verschoningsgerechtigde over deze communicatie zou moeten verklaren, maar ook wanneer 
bijvoorbeeld van de correspondentie tussen de verschoningsgerechtigde hulpverlener en zijn cliënt 
of patiënt zonder nadere waarborgen kennis zou kunnen worden genomen. In het verlengde van 
het verschoningsrecht van de getuige ligt dus dat ook van datgene wat in het contact tussen de 
verschoningsgerechtigde hulpverlener en hulpzoekende schriftelijk is vastgelegd, in beginsel geen 
kennis kan worden genomen door de justitiële autoriteiten. Dit is vastgelegd in het huidige artikel 
98 dat bepaalt dat bij professioneel verschoningsgerechtigden, tenzij met hun toestemming, “niet 
in beslag [worden] genomen brieven of andere geschriften, tot welke hun plicht tot geheimhouding 
zich uitstrekt”. De rechter-commissaris is bevoegd “ter zake” te beslissen. Tegen de beslissing van 
de rechter-commissaris kan door de professioneel verschoningsgerechtigde en de officier van 
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justitie beklag worden ingesteld bij de raadkamer van de rechtbank overeenkomstig het huidige 
artikel 552a. Tegen de beslissing van de raadkamer kan beroep in cassatie worden ingesteld 
overeenkomstig het huidige artikel 552d. Door inwerkingtreding van de Wet van 19 november 
2014, Stb. 445 gelden met ingang van 1 maart 2015 ten aanzien van het beklag en het beroep in 
cassatie termijnen, om de procedure te versnellen. 
 
Uit overleg met de praktijk ter voorbereiding van een nieuwe opzet van deze regeling is gebleken 
dat er verbeteringen in de procedure ten aanzien van beslag bij verschoningsgerechtigden 
mogelijk zijn. Ook in de adviezen bij de contourennota zijn door de verschillende ketenpartners 
suggesties ten aanzien van deze procedure gedaan. Een van de punten die aan de orde kwam, is 
dat de procedure van beoordeling door de rechter-commissaris op dit moment vrij summier is 
beschreven in het wetboek. In de praktijk bleek een grote behoefte te bestaan aan een 
uitgebreidere regeling van de procedure waarin ook de rollen van de verschillende betrokkenen 
verduidelijkt worden. In het bijzonder bleek behoefte te bestaan aan het in de wet opnemen van 
de procedure die wordt gevolgd wanneer voorwerpen en gegevens die onder het professionele 
verschoningsrecht vallen bij personen aan wie zelf geen professioneel verschoningsrecht toekomt 
(bijvoorbeeld bij de cliënt of patiënt), worden aangetroffen. Ook is gevraagd om de codificatie van 
de jurisprudentie van de Hoge Raad over de “doorbreking” van het verschoningsrecht in “zeer 
uitzonderlijke omstandigheden”. In dit wetsvoorstel wordt hierin voorzien. 
 
Het uitgangspunt van de nieuwe regeling in titel 7.6 vormt het huidige artikel 98. Ten opzichte van 
dat artikel wordt voorzien in een meer uitgebreide beschrijving van de procedure. In de 
voorgestelde regeling is aandacht voor de toetsingscriteria die gelden voor de rechter-
commissaris. De mogelijkheid van “doorbreking” van het verschoningsrecht die is erkend in de 
rechtspraak van de Hoge Raad wordt daarbij gecodificeerd. Eveneens wordt wettelijk geregeld dat 
voorwerpen en gegevens naar het kabinet van de rechter-commissaris mogen worden gebracht 
ten behoeve van de beoordeling of informatie onder het verschoningsrecht valt. Daarnaast wordt 
de wijze waarop de beslissing van de rechter-commissaris (procedureel) tot stand komt van een 
uitgebreidere regeling voorzien. Daarbij wordt ook de rol van de vertegenwoordiger van de 
beroepsgroep in de procedure nader bepaald. Ook wordt bepaald welke personen de rechter-
commissaris mogen ondersteunen bij de inhoudelijke beoordeling. Tot slot wordt voorzien in 
bepalingen over de te volgen procedure wanneer informatie waarover het verschoningsrecht zich 
uitstrekt, wordt aangetroffen bij personen aan wie geen professioneel verschoningsrecht toekomt. 
 
De nieuwe procedure komt er op hoofdlijnen als volgt uit te zien. Van voorwerpen of gegevens 
waarover het verschoningsrecht zich uitstrekt kan geen kennis worden genomen, tenzij 1) de 
verschoningsgerechtigde daarvoor toestemming geeft, 2) de voorwerpen of gegevens voorwerp 
uitmaken van het strafbare feit (corpora) of tot het plegen daarvan hebben gediend (instrumenta) 
dan wel 3) sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden die een doorbreking van het 
verschoningsrecht rechtvaardigen (artikel 2.7.6.2.2.2). De rechter-commissaris beslist over de 
kennisneming (artikel 2.7.6.2.2.3, eerste lid). Als uitgangspunt beslist de rechter-commissaris ten 
tijde van de inbeslagneming over de kennisneming van de voorwerpen en gegevens waarover het 
verschoningsrecht zich uitstrekt (artikel 2.7.6.2.2.1, onderdeel a). Eventueel kan hij de 
voorwerpen en gegevens verzegeld (laten) meenemen naar zijn kabinet om daar een beslissing te 
nemen over de kennisneming (“verzegelde envelop-procedure”). Voordat hij beslist stelt de 
rechter-commissaris de verschoningsgerechtigde in de gelegenheid zijn standpunt kenbaar te 
maken (artikel 2.7.6.2.2.3, derde lid). De rechter-commissaris kan ook het advies van een 
vertegenwoordiger van de beroepsgroep inwinnen. Het kan dan gaan om voorlichting over de in de 
beroepsgroep geldende normen, maar ook om een advies over de vraag of bepaalde informatie 
onder het verschoningsrecht valt. De rechter-commissaris is verplicht het advies van een 
vertegenwoordiger van de beroepsgroep in te winnen in die gevallen waarin hij in afwijking van 
het standpunt van de verschoningsgerechtigde overweegt te beslissen dat de informatie 
inbeslaggenomen mag worden (artikel 2.7.6.2.2.3, vierde lid, onderdeel a). Hij is eveneens 
verplicht dat advies te vragen in gevallen waarin hij overweegt te beslissen dat de informatie 
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inbeslaggenomen mag worden en de verschoningsgerechtigde geen standpunt kenbaar heeft 
gemaakt (artikel 2.7.6.2.2.3, vierde lid, onderdeel b). 
In gevallen waarin dit noodzakelijk is voor zijn beslissing om voorwerpen of gegevens in beslag te 
nemen, kan de rechter-commissaris ook kennis nemen van de informatie (artikel 2.7.6.2.2.3, 
vijfde lid). De rechter-commissaris kan zich bij de beoordeling uitsluitend laten bijstaan door 
daartoe door hem aangewezen medewerkers van zijn kabinet (artikel 2.7.6.2.2.3, tweede en vijfde 
lid). Indien de rechter-commissaris in gebreke blijft om een beslissing over de kennisneming te 
nemen, kunnen de verschoningsgerechtigde en de officier van justitie zich tot de raadkamer 
wenden met het verzoek om de rechter-commissaris een termijn te stellen waarbinnen hij zijn 
beslissing moet nemen (artikel 2.7.6.2.2.3, zesde lid). 
Nadat hij zijn beslissing heeft genomen stelt de rechter-commissaris de verschoningsgerechtigde 
en de officier van justitie direct in kennis van zijn beslissing (artikel 2.7.6.2.4.1). Tegen de 
beslissing kan beklag worden ingediend bij de raadkamer (artikel 2.7.6.2.4.2, eerste lid). Tegen de 
beslissing van de raadkamer kan beroep in cassatie worden ingesteld (het huidige artikel 552a 
e.v.). Tot aan het moment waarop de beslissing over de kennisneming onherroepelijk is mag – 
behoudens de bevoegdheid van de rechter-commissaris om kennis te nemen van de informatie ten 
behoeve van zijn beoordeling – geen kennis worden genomen van de voorwerpen en gegevens 
(artikel 2.7.6.2.2.4). Anders zou het verschoningsrecht illusoir worden. 
De voorgestelde procedure moet ook worden gevolgd als informatie waarover het 
verschoningsrecht zich uitstrekt wordt aangetroffen bij personen aan wie zelf geen professioneel 
verschoningsrecht toekomt (artikel 2.7.6.2.3.1).  
Voor een (uitgebreide) toelichting op de verschillende onderdelen van de voorgestelde procedure 
en hun verhouding tot de huidige praktijk wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. 
 
10 De hoofdlijnen van hoofdstuk 8: heimelijke bevoegdheden  

10.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de bestaande regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden (hierna: 
BOB) geherstructureerd, gestroomlijnd en gemoderniseerd. Zoals aangegeven in paragraaf 2.2.7 
van contourennota hebben de opzet van en de wijzigingen in de huidige BOB-regeling 
bijeengenomen geleid tot twee knelpunten. Het eerste knelpunt betreft de toegankelijkheid en de 
overzichtelijkheid van de regeling. Het tweede knelpunt betreft de grote administratieve lasten die 
in de praktijk bij de uitvoering van de BOB-regeling worden gevoeld. Met dit hoofdstuk is beoogd 
oplossingen te bieden voor de beide knelpunten. Daarbij wordt vooropgesteld dat de 
uitgangspunten van de huidige regeling uitdrukkelijk niet worden gewijzigd. De bevoegdheden 
worden uitgeoefend door een opsporingsambtenaar op bevel van de officier van justitie. Bij 
bevoegdheden die een ernstige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van burgers blijft 
daarnaast een machtiging van de rechter-commissaris noodzakelijk. 
Zoals in paragraaf 2 is aangegeven wordt de term “bijzondere opsporingsbevoegdheden” in het 
nieuwe wetboek niet meer gebruikt. De bevoegdheden die zijn opgenomen in de regeling zijn 
namelijk op zichzelf en ook in relatie tot de andere bevoegdheden uit Boek 2 niet bijzonder, maar 
hebben wel het centrale kenmerk dat zij heimelijk worden uitgeoefend, wat wil zeggen dat de 
persoon ten aanzien van wie de bevoegdheid wordt uitgeoefend vooraf van deze uitoefening geen 
kennis heeft en dat hem daarvan pas later mededeling wordt gedaan. Vandaar dat als opschrift 
voor dit hoofdstuk is gekozen voor de term “heimelijke bevoegdheden”. 
Dit hoofdstuk omvat de bijzondere opsporingsbevoegdheden uit het huidige wetboek, met 
uitzondering van de bevoegdheden die zien op het vorderen van gegevens, die zijn overgenomen 
in hoofdstuk 7. Daarnaast wordt een aantal nieuwe bevoegdheden voorgesteld. Ook de bepalingen 
over het binnendringen in een geautomatiseerd werk en over het uitstel van de melding van 
onbekende kwetsbaarheden als voorgesteld in het wetsvoorstel computercriminaliteit III 
(Kamerstukken I 2016/17, 34 372, A) zijn ongewijzigd overgenomen in dit hoofdstuk. Indien dat 
wetsvoorstel tot wet wordt verheven en in werking treedt, zal de tekst worden aangepast conform 
de uitgangspunten van het voorliggende wetsvoorstel. 
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Hieronder wordt in paragraaf 10.2 eerst ingegaan op de wijze waarop de toegankelijkheid van de 
regeling van de heimelijke bevoegdheden wordt verbeterd (eerste knelpunt) en in paragraaf 10.3 
op de beoogde vermindering van administratieve lasten (tweede knelpunt). In paragraaf 10.4 
worden de voorgestelde nieuwe heimelijke bevoegdheden toegelicht. 
Andere inhoudelijke wijzigingen in de afzonderlijke heimelijke bevoegdheden die uit het huidige 
wetboek zijn overgenomen, worden artikelsgewijs toegelicht. Dat geldt in het bijzonder voor de 
gehanteerde verdenkingscriteria, die in paragraaf 2.3 al in het algemeen zijn toegelicht. 
 
10.2 Verbetering toegankelijkheid regeling 

In paragraaf 2 is het algemene uitgangspunt toegelicht dat bevoegdheden in beginsel slechts 
eenmaal worden uitgeschreven. Dat uitgangspunt is voor de heimelijke bevoegdheden in het 
bijzonder van belang. Deze bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend (1) in geval van verdenking 
van een bepaald misdrijf, (2) indien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden 
voortvloeit dat in georganiseerd verband misdrijven worden beraamd of gepleegd en (3) bij 
aanwijzingen van een terroristisch misdrijf. Deze driedeling heeft ertoe geleid dat – zonder dat 
daartoe een wetgevingstechnische noodzaak bestaat – de bevoegdheden in de huidige regeling 
driemaal zijn uitgeschreven. Deze structuur van de regeling kan aanmerkelijk worden 
vereenvoudigd door de bevoegdheden, met behoud van deze driedeling, eenmaal uit te schrijven. 
Het is daarbij uitdrukkelijk de bedoeling om de (eenmaal uitgeschreven) heimelijke bevoegdheden 
in de drie genoemde gevallen te kunnen blijven uitoefenen. 
In titel 8.1 zijn algemene bepalingen opgenomen over de eisen aan het bevel van de officier van 
justitie en de machtiging van de rechter-commissaris die gelden voor de heimelijke bevoegdheden. 
Verder bevat die titel voorschriften over de notificatieplicht, het voegen van gegevens met 
betrekking tot professioneel verschoningsgerechtigden, technische hulpmiddelen en de verplichting 
tot inbeslagneming. Vervolgens zijn in titel 8.2 de heimelijke bevoegdheden omschreven en zijn de 
voorwaarden die alleen voor die specifieke bevoegdheid gelden opgenomen in de betreffende 
bepaling. In de omschrijving van de heimelijke bevoegdheden is de verdenking van een misdrijf 
als aangrijpingspunt voor de toepassing van een bevoegdheid opgenomen (huidige Titel IVA). Uit 
titel 8.6 volgt vervolgens dat dezelfde bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend in geval van 
een redelijk vermoeden van een georganiseerd verband of aanwijzingen van een terroristisch 
misdrijf. Deze opzet is overzichtelijker en voorkomt dat het wetboek drie keer dezelfde 
bevoegdheid bevat of in de omschrijving van de bevoegdheden telkens drie verdenkingscriteria 
moeten worden vermeld. Deze opzet heeft wel tot gevolg dat niet alle (kleine) verschillen tussen 
de drie huidige titels ten aanzien van bevoegdheden behouden blijven. Steeds is daarbij een keuze 
gemaakt, die in het artikelsgewijs deel van deze memorie per geval wordt toegelicht. 
 
10.3 Administratieve lastenverlichting 

Bij de stelselmatige observatie wordt een wijziging voorgesteld die tot doel heeft de 
administratieve lasten te verlichten (artikel 2.8.2.1.1). De officier van justitie kan in zijn bevel tot 
uitoefening van stelselmatige observatie bepalen dat meerdere besloten plaatsen kunnen worden 
betreden ter uitvoering van de observatie. Hiervoor geldt geen zwaarder verdenkingscriterium, en 
de toestemming kan meerdere besloten plaatsen betreffen (vierde lid). Het komt voor dat ter 
uitvoering van een stelselmatige observatie een technisch hulpmiddel wordt geplaatst in een 
besloten plaats. Dit technisch hulpmiddel moet na afloop verwijderd worden. In het voorstel wordt 
een grondslag gecreëerd om op grond van hetzelfde bevel zo spoedig mogelijk, en in elk geval 
binnen een maand, het technisch hulpmiddel te verwijderen en daartoe de besloten plaats 
nogmaals te betreden (vijfde lid). Ook bij de bevoegdheden ten aanzien van een besloten plaats 
(2.8.2.2.1), vastleggen telecommunicatie (2.8.2.7.1) en vastleggen vertrouwelijke communicatie 
(2.8.2.8.1) geldt dit voorschrift.  
Een lastenverlichting wordt verder gerealiseerd door een wijziging door te voeren in de bepaling 
over het vastleggen van communicatie die plaatsvindt door middel van een aanbieder van een 
telecommunicatiedienst (de “tap”) (artikel 2.8.2.7.1, vijfde lid). De opsporingsambtenaar heeft 
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voor een juiste interpretatie van de vastgelegde communicatie altijd bepaalde verkeersgegevens 
nodig, zoals het tegennummer en de paallocatie. Op grond van de huidige wetgeving moeten deze 
gegevens door de officier van justitie separaat bij de aanbieder worden gevorderd. De beoogde 
wijziging houdt in dat het bevel van de officier van justitie tot het vastleggen van 
telecommunicatie tevens de verplichting voor de aanbieder inhoudt om de bijbehorende 
verkeersgegevens te verstrekken. Voor het bevel van de officier van justitie tot het vastleggen van 
telecommunicatie blijft een machtiging van de rechter-commissaris vereist. 
 
Andere voorstellen tot het verminderen van de administratieve lasten zijn het wijzigen van de 
termijnen die gelden voor de uitoefening van de bevoegdheden tot het vastleggen van 
telecommunicatie en het inzetten van scanapparatuur om een nummer te achterhalen. De termijn 
voor het vastleggen van telecommunicatie is verlengd van ten hoogste een maand naar ten 
hoogste twee maanden. De termijn voor het inzetten van scanapparatuur om een nummer te 
achterhalen is verlengd van ten hoogste een week naar ten hoogste een maand. Dit betekent een 
vermindering van het aantal verlengingen van bevelen en machtigingen en dus een vermindering 
van administratieve lasten. Ook het voorstel om ter voorbereiding van de uitoefening van het 
bevel tot het vastleggen van vertrouwelijke communicatie al besloten plaatsen of woningen te 
kunnen betreden gedurende een periode van drie maanden moet bijdragen aan het verminderen 
van de administratieve lasten. 
 
De voorgestelde regeling bevat, evenals de huidige BOB-regeling, geen regels ten aanzien van de 
aanvraagprocedure van de bevoegdheden. Het startpunt voor de regeling is het bevel van de 
officier van justitie. Daarvoor heeft een opsporingsambtenaar al veel administratief voorwerk 
verricht. Die activiteiten vloeien niet zozeer voort uit de wet, maar liggen veeleer besloten in het 
administratieve proces van de politieorganisatie. Nieuwe IT-systemen en een aanpassing van de 
werkprocessen waarmee nu reeds ervaring wordt opgedaan in de gemeenschappelijke BOB-
kamers kunnen ook bijdragen aan een forse vermindering van de administratieve lasten. Hieraan 
zal bij de implementatie van de nieuwe wetgeving nadrukkelijk aandacht worden besteed. 
 
Bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel is op verzoek van het openbaar ministerie en de politie 
bezien of in dit hoofdstuk de mogelijkheid moet worden geëxpliciteerd dat een bevel van de officier 
van justitie tot uitoefening van een heimelijke bevoegdheid ook op meerdere heimelijke 
bevoegdheden tegelijk betrekking kan hebben, voor zover aan alle voorwaarden van die 
bevoegdheden is voldaan. Van opneming van een dergelijke bepaling is afgezien omdat daarvan 
door openbaar ministerie en politie op basis van een impactanalyse uiteindelijk geen 
administratieve lastenverlichting werd verwacht. Dat neemt niet weg dat dit wetsvoorstel, evenals 
het huidige wetboek, het opnemen van meerdere bevoegdheden in één bevel op zichzelf wel 
toelaat. Verwezen wordt naar de artikelsgewijze toelichting op artikel 2.8.1.1.1. 
 
10.4 Nieuwe heimelijke bevoegdheden 

Zoals aangekondigd in paragraaf 2.2.7 van de contourennota zijn de wensen van de bijzondere 
opsporingsdiensten, de politie en het openbaar ministerie tot invoering van nieuwe bevoegdheden 
beoordeeld. Naar aanleiding daarvan wordt voorgesteld om twee nieuwe heimelijke bevoegdheden 
op te nemen: het stelselmatig vastleggen van persoonsgegevens uit open bronnen (artikel 
2.8.2.4.1) en de stelselmatige locatiebepaling (artikel 2.8.2.10.1). Daarnaast wordt voorgesteld te 
voorzien in een grondslag voor het nemen van maatregelen in het belang van de veiligheid van de 
opsporingsambtenaren die heimelijke bevoegdheden uitoefenen (artikel 2.8.5.1). In het 
navolgende volgt een algemene toelichting op deze nieuwe bevoegdheden. Ook in het 
artikelsgewijs deel van deze toelichting wordt aandacht besteed aan deze bevoegdheden. 
 
10.4.1 Stelselmatige vastlegging van persoonsgegevens uit open bronnen 

Met artikel 2.8.2.4.1 wordt de bevoegdheid geïntroduceerd om in geval van verdenking van een 
misdrijf waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld, stelselmatig uit open bronnen 



59 
 

persoonsgegevens vast te leggen. Deze bevoegdheid is een aanvulling op de al uit de 
taakstellende bepalingen voortvloeiende algemene opsporingsbevoegdheid op grond waarvan 
opsporingsambtenaren zonder uitdrukkelijke wettelijke grondslag in de digitale wereld kennis 
kunnen nemen van voor een ieder raadpleegbare informatie, ook op websites waarvan de 
databestanden zijn opgeslagen op buitenlandse computers. Tevens kunnen opsporingsambtenaren 
in geval van verdenking van een strafbaar feit op basis van deze bepalingen tot op zekere hoogte 
gegevens vastleggen betreffende een persoon die kunnen worden verkregen uit open bronnen. Dit 
uitgangspunt is in de rechtspraak bevestigd (zie bijvoorbeeld Hof Den Haag 15 november 2002, 
ECLI:NL:GHSGR:2002:AF0684). Toch is er aanleiding om met artikel 2.8.2.4.1 te komen tot een 
uitbreiding van de reeds bestaande strafvorderlijke bevoegdheden. De noodzaak hiertoe komt 
voort uit de behoefte vanuit de praktijk, mede gezien de mogelijkheden die door technologische 
ontwikkelingen zijn ontstaan. Dit wordt hieronder nader toegelicht. 
De laatste jaren is de samenleving en de manier waarop burgers en overheden met elkaar 
communiceren snel en ingrijpend veranderd. Digitale communicatie en het gebruik van internet 
heeft een hoge vlucht genomen. Het aantal open, digitale bronnen is sterk toegenomen. 
Informatie die in het verleden vooral op papier werd verspreid wordt tegenwoordig digitaal via het 
internet beschikbaar gesteld en gehouden. Dit geldt ook voor persoonlijke informatie zoals foto’s 
en filmpjes van sociale gebeurtenissen. Het delen van dergelijke persoonlijke informatie bleef 
voorheen beperkt tot huiselijke kring, maar tegenwoordig staan de gegevens met een enkele klik 
online. Dit wordt nog eens versterkt door de toename in het gebruik van laagdrempelige 
communicatiemiddelen en -technieken, zoals smartphones en tablets en de opkomst van de 
sociale media. Volgens het CBS maakten in 2014 negen van de tien mensen dagelijks gebruik van 
internet. En waar in 2005 iets meer dan één op de tien huishoudens een mobiele telefoon met 
internet had, was dit in 2014 bijna acht op de tien. Het gevolg hiervan is dat niet alleen de 
hoeveelheid persoonsgegevens op internet en in internetapplicaties enorm is gegroeid, maar ook 
de diversiteit van de gegevens en snelheid waarmee deze beschikbaar komen, is in korte tijd snel 
toegenomen. Ook gegevens uit het verleden blijven bewaard en zijn op relatief eenvoudige manier 
terug te vinden.  
Een andere belangrijke ontwikkeling is dat informatiebronnen dankzij moderne technologische 
ontwikkelingen en mogelijkheden volledig geautomatiseerd en systematisch doorzocht kunnen 
worden. Documenten en foto’s kunnen worden gedigitaliseerd en worden in toenemende mate 
digitaal beschikbaar gesteld. De bedrijfsvoering en werkprocessen in zowel de private als in de 
publieke sector zijn inmiddels ook verregaand gedigitaliseerd als gevolg waarvan grote 
geautomatiseerde bestanden met (persoons)gegevens zijn ontstaan. Voor zover de gegevens zich 
bevinden in bronnen die via het internet (of anderszins) voor een ieder toegankelijk zijn, kunnen 
deze volledig geautomatiseerd worden doorzocht. Ook zijn er commerciële partijen die aan een 
ieder die daarvoor wil betalen grote databestanden of analyses aanbieden voor bijvoorbeeld 
marketingdoeleinden. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de opsporingspraktijk.  
Bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten wordt in toenemende mate gebruik gemaakt 
van persoonsgegevens uit open bronnen. Met persoonsgegevens uit open bronnen kunnen 
opsporingsinstanties zich snel een vrij volledig en accuraat beeld vormen van een persoon, zowel 
in het heden als het verleden. De gegevens kunnen andere (al aanwezige) informatie bevestigen 
of juist ontkrachten en ook informatie over een plaats delict, getuigen of slachtoffers is in open 
bronnen (soms bijna onmiddellijk) beschikbaar, bijvoorbeeld via sociale media. Persoonsgegevens 
uit open bronnen zijn een belangrijke bron van informatie geworden en binnen de politie bestaan 
dan ook geavanceerde programma’s en toepassingen waarmee op geautomatiseerde wijze 
methodisch teksten, foto’s en netwerken doorzocht kunnen worden. De zoekvraag is hierbij niet 
anders dan voorheen, het verschil zit vooral in de wijze van zoeken, de hoeveelheid gegevens 
waarin gezocht kan worden en de geavanceerde manier waarop resultaten vastgelegd worden. Dit 
leidt er echter wel toe dat, veel sneller dan voorheen het geval was, een min of meer volledig 
beeld kan worden verkregen van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van betrokkene. In 
open bronnen staan immers niet alleen feitelijke gegevens maar juist ook gegevens die betrekking 
hebben op gedrag, gevoelens, meningen, sociale contacten, enz. Ook kunnen in korte tijd veel 
meer en meer diverse gegevens doorzocht worden dan handmatig in dezelfde tijd en met dezelfde 
omvang ooit mogelijk zou zijn. Daarom dient, ook in het licht van de waarborging van het recht op 
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eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer waarop in verband met deze nieuwe bevoegdheid nog 
nader wordt ingegaan in paragraaf 13, te worden voorzien in een wettelijke basis met toereikende 
waarborgen die een zorgvuldige, afgewogen en transparante inzet verzekeren. Hierin wordt 
voorzien door onder meer de wettelijke voorwaarde van een voorafgaand bevel van de officier van 
justitie en doordat de bevoegdheid voor ten hoogste drie maanden kan worden toegepast, met 
mogelijkheden tot verlenging. Verder moet bij de uitoefening van de bevoegdheid gebruik worden 
gemaakt van een technisch hulpmiddel dat voldoet aan bepaalde in een algemene maatregel van 
bestuur neergelegde eisen. Ook wordt voorzien in logging van de gegevens over de handelingen 
die bij de inzet van het technische hulpmiddel worden verricht. Tevens zullen alleen 
opsporingsambtenaren die daartoe geautoriseerd zijn, deze bevoegdheid mogen uitoefenen. 
De wettelijk aan de uitoefening van deze bevoegdheid gestelde voorwaarden maken de regeling 
voldoende precies en waarborgen een zorgvuldige toepassing. Uit de algemene bepalingen van het 
opsporingsonderzoek vloeit bovendien voort dat deze bevoegdheid alleen in het belang van het 
onderzoek en met inachtneming van beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit kan worden 
uitgeoefend. 
 
Opsporingsambtenaren kunnen op grond van de algemene bevoegdheidsbepaling van artikel 
2.1.3.1 (en thans op grond van algemene taakstellende bepalingen) open bronnen raadplegen. De 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is bij niet-stelselmatige vastlegging beperkt. Dit wordt 
anders indien het onderzoek in open bronnen zo intensief en diepgaand is dat een min of meer 
volledig beeld van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven ontstaat. In dat geval is een 
uitdrukkelijke wettelijke grondslag vereist. Het nu toegelicht artikel voorziet daarin. In geval 
opsporingsambtenaren twijfelen over de vraag of de vastlegging van gegevens uit open bronnen 
op stelselmatige wijze plaatsvindt, ligt voor de hand om de hier toegelichte bevoegdheid uit te 
oefenen, en de opsporingsmethode niet op de algemene bevoegdheidsbepaling te baseren. 
Hetzelfde onderscheid tussen stelselmatig en niet-stelselmatig optreden is aan de orde bij de 
stelselmatige observatie. Ook daar kan op grond van de algemene taakstellende bepalingen – en 
in de toekomst op basis van de algemene bevoegdheidsbepaling – geobserveerd worden en is een 
bevel van de officier van justitie pas noodzakelijk indien de observatie een stelselmatig karakter 
krijgt.  
 
Het onderzoek in open bronnen verschilt wezenlijk van de stelselmatige observatie. Stelselmatige 
observatie ziet op het stelselmatig volgen van een persoon of stelselmatig diens aanwezigheid of 
gedrag waarnemen. Hoewel open bronnen indicaties kunnen bevatten voor de aanwezigheid of het 
gedrag van een persoon (bijvoorbeeld met foto’s of berichten op sociale media) neemt de 
opsporingsambtenaar niet zelf het gedrag of de aanwezigheid van de persoon waar. Het volgen of 
waarnemen in de zin van het huidige artikel 126g (artikel 2.8.2.1.1) heeft een “realtime” element 
in zich. De aanwezigheid, het gedrag of de bewegingen van de persoon worden in geval van 
stelselmatige observatie “realtime” gevolgd of waargenomen en daarmee feitelijk vastgesteld, al 
dan niet met behulp van een technisch hulpmiddel. Bij het onderzoek in open bronnen gaat het 
daarentegen vooral om “historische” gegevens die reeds aanwezig en beschikbaar zijn. Om deze 
reden is een afzonderlijke wettelijke grondslag van het onderzoek in open bronnen noodzakelijk en 
gewenst. 
 
10.4.2 Stelselmatige locatiebepaling 

Op 1 juli 2014 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen over de inzet van de zogeheten “stille 
sms” en de IMSI-catcher ter plaatsbepaling van personen (ECLI:NL:HR:2014:1563, NJ 2015/114 
en ECLI:NL:HR:2014:1562, NJ 2015/115). Het eerste arrest betrof een casus waarin 
opsporingsambtenaren op zoek waren naar een mobiel drugslaboratorium. Met toestemming van 
de officier van justitie werd hierbij gebruik gemaakt van de methode van de “stille sms”. Verspreid 
over vijf dagen zijn negentig sms-berichten verstuurd naar een telefoontoestel dat door de 
verdachte werd gebruikt. Het telefoontoestel maakt bij ontvangst van zo’n stille sms verbinding 
met het telecommunicatienetwerk, zonder dat dit voor de verdachte zichtbaar is. Door na te gaan 
met welke zendmast het telefoontoestel contact maakte, kon globaal worden vastgesteld waar de 
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telefoon zich bevond. Op deze wijze heeft de opsporing uiteindelijk ook het drugslaboratorium 
gelokaliseerd. De rechtsvraag was of op rechtmatige wijze inbreuk is gemaakt op de persoonlijke 
levenssfeer van verdachte door het sturen van deze sms-berichten. De Hoge Raad is van oordeel 
dat het versturen van stille sms-berichten is toegestaan op grond van artikel 3 Politiewet 2012, 
zolang daarmee een beperkte inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van 
betrokkene en zolang dit gebeurt op een wijze die niet zeer risicovol is voor de integriteit en de 
beheersbaarheid van de opsporing. Het is onrechtmatig indien in verband met de duur, intensiteit 
en frequentie van de toepassing de methode geschikt is om een min of meer volledig beeld te 
verkrijgen van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van betrokkene. Gezien de duur en 
frequentie van toezending in deze bewuste casus is slecht een beperkt beeld van de bewegingen 
van de verdachte verkregen. Daarnaast is het middel met toestemming van de officier van justitie 
ingezet. Duidelijk wordt dus dat een stelselmatige inzet van de stille sms ter lokalisering van de 
verdachte niet is toegestaan volgens de Hoge Raad. In zijn conclusie bij dit arrest merkt A-G 
Bleichrodt op dat de rechtspraak op dit gebied schommelt. 
 
De huidige BOB-regeling kent de in dit hoofdstuk overgenomen mogelijkheid tot inzet van 
scanapparatuur (bijvoorbeeld de IMSI-catcher) ter verkrijging van een nummer (het huidige artikel 
126nb / artikel 2.8.2.7.3). Uit het tweede arrest blijkt echter dat de IMSI-catcher ook kan worden 
ingezet ter lokalisering van personen. In deze casus werd de IMSI-catcher gebruikt om een 
geografisch gebied af te bakenen waarbinnen de mobiele telefoon van verdachte zich bevond. Het 
doel hiervan was het traceren en aanhouden van de verdachte. De officier van justitie had in deze 
casus mondeling toestemming gegeven voor deze methode. De Hoge Raad stelt vast dat het 
huidige artikel 126nb en de relevante bepalingen uit de Telecommunicatiewet niet uitsluiten dat de 
IMSI-catcher ook voor deze doeleinden worden ingezet. De methode vindt zijn grondslag echter 
niet in artikel 126nb. Op grond van artikel 3 Politiewet 2012 kunnen opsporingsambtenaren deze 
methode slechts toepassen op een wijze die een beperkte inbreuk maakt op de grondrechten van 
burgers en op een wijze die niet zeer risicovol is voor de integriteit en de beheersbaarheid van de 
opsporing. Deze wijze van inzet van een IMSI-catcher kan onrechtmatig zijn in verband met de 
duur, intensiteit en de frequentie daarvan. Indien de inzet geschikt is om een min of meer 
compleet beeld te verkrijgen van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van betrokkene, is 
deze onrechtmatig. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, aldus de Hoge Raad, 
die in deze zaak oordeelde dat de inzet niet onrechtmatig was, in aanmerking genomen de 
kennelijk korte duur waarvoor toestemming is gegeven. 
 
Zoals ook al in paragraaf 3.1.4 aan de orde kwam, maken de zojuist besproken arresten duidelijk 
dat een wettelijke regeling gewenst is. Zoals gesteld, schommelt de rechtspraak op dit punt. Soms 
oordeelt een rechter dat de inzet van deze middelen ter lokalisering van personen onrechtmatig is, 
omdat een meer dan geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is gemaakt en soms oordeelt 
een rechter dat artikel 3 Politiewet 2012 voldoende grondslag biedt voor deze opsporingsmethode. 
Het Hof Den Bosch oordeelde bijvoorbeeld dat, gezien de risico’s voor de integriteit en 
beheersbaarheid van de opsporing, mede bezien in het licht van de potentie van de stille sms om 
een meer dan geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer te maken, een specifieke wettelijke 
grondslag voor het gebruik van deze opsporingsmethode noodzakelijk is. Een algemeen 
taakstellende bepaling is in dit kader volgens het hof niet te beschouwen als een genoegzame 
wettelijke grondslag (Hof Den Bosch 20 juni 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2579).  
Bij deze stand van zaken komt het passend en wenselijk voor een wettelijke grondslag te 
scheppen voor deze opsporingsmethoden. Vanuit de opsporingspraktijk is hiertoe ook herhaaldelijk 
de wens geuit (zie ook paragraaf 3.1.4). Het gaat hierbij om de inzet van een technisch 
hulpmiddel waarmee de locatie van een persoon wordt verkregen op een wijze die een meer dan 
geringe inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene. 
 
In artikel 2.8.2.10.1 wordt een wettelijke grondslag neergelegd voor het met een technisch 
hulpmiddel op stelselmatige wijze bepalen van de locatie van een persoon, ter uitvoering van een 
heimelijke bevoegdheid uit dit hoofdstuk. Hierbij wordt het toepassingsbereik van de bevoegdheid 
afgebakend. Zolang de inzet niet stelselmatig is (geen min of meer volledig beeld van bepaalde 
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aspecten van iemands leven) volstaat de algemene bevoegdheidsbepaling van artikel 2.1.3.1 en is 
een bevel als bedoeld in artikel 2.8.2.10.1 niet nodig. Door de voorwaarde dat de uitoefening van 
de bevoegdheid plaatsvindt ter uitvoering van een heimelijke bevoegdheid is dit artikel niet van 
toepassing als het gaat om het achterhalen van een locatie van een persoon ter aanhouding van 
die persoon. Aanhouding is immers geen heimelijke bevoegdheid. Bij de aanhouding van een 
persoon zal over het algemeen een relatief korte duur van inzet van de plaatsbepaling kunnen 
volstaan. De algemene bevoegdheidsbepaling biedt daartoe de mogelijkheid. De voorgestelde 
bepaling is alleen bedoeld voor de gevallen waarin het voor de uitoefening van een heimelijke 
bevoegdheid noodzakelijk is om op stelselmatige wijze de locatie van een persoon te bepalen. De 
rechtspraak zal, net als nu, het omslagpunt moeten bepalen vanaf wanneer sprake is van het op 
stelselmatige wijze bepalen van iemands locatie. In geval opsporingsambtenaren twijfelen over de 
vraag of de plaatsbepaling op stelselmatige wijze plaatsvindt, ligt voor de hand om de hier 
toegelichte bevoegdheid uit te oefenen, en de opsporingsmethode niet op de algemene 
bevoegdheidsbepaling te baseren. In het artikelsgewijze deel van deze toelichting wordt de 
bepaling nader toegelicht. 
 
10.4.3 Maatregelen in het belang van de veiligheid van opsporingsambtenaren 

In artikel 2.8.5.1 wordt een wettelijke grondslag geschapen voor het treffen van maatregelen door 
opsporingsambtenaren om gevaar dat ontstaat bij de uitoefening van heimelijke bevoegdheden te 
voorkomen of af te wenden. De uitoefening van deze bevoegdheden geschiedt heimelijk en gaat 
gepaard met veiligheidsrisico’s voor de uitvoerende opsporingsambtenaren. Het gaat veelal om 
ernstige georganiseerde criminaliteit. Voor de opsporing en vervolging van deze criminaliteit zijn 
de heimelijke bevoegdheden aan de ene kant onmisbaar, maar aan de andere kant brengt de 
uitoefening van deze bevoegdheden in deze criminele kringen enorme risico’s met zich voor de 
uitvoerende opsporingsambtenaren. Men kan hierbij denken aan een infiltrant die wordt 
ontmaskerd of een opsporingsambtenaar die terwijl hij niet herkenbaar als politieagent een 
drugspand betreedt om daar een camera op te hangen, uit het beeld van de beveiligingscamera’s 
van de verdachte wil blijven. Het is gewenst dat de mogelijkheid om onder dergelijke 
omstandigheden maatregelen te kunnen treffen om gevaar voor de opsporingsambtenaar te 
voorkomen of af te wenden, op meer afdoende wijze van een wettelijke basis te voorzien. 
Opsporingsambtenaren kunnen daartoe zelf een afweging maken, waarbij zij moeten kiezen voor 
de maatregel die voor betrokkene het minste nadeel oplevert. De officier van justitie dient 
ingelicht te worden over het treffen van dit soort maatregelen. In het artikelsgewijze deel van deze 
toelichting wordt deze nieuwe bepaling nader toegelicht. 
 
11 De hoofdlijnen van hoofdstuk 9: het verkennend onderzoek 

Het verkennend onderzoek heeft in het huidige artikel 126gg een wettelijke basis gekregen omdat 
het noodzakelijk kan zijn onderzoek te doen naar bepaalde sectoren van de samenleving om vast 
te stellen of en op welke wijze in die sectoren criminaliteit voorkomt, zonder dat er sprake is van 
een concrete verdenking van een strafbaar feit, maar waarbij noodzakelijkerwijs gegevens 
betrokken worden van onverdachte personen om uiteindelijk tot een verdenking te kunnen komen. 
Gedacht kan worden aan de vervlechting van criminele en legale activiteiten in de transportsector 
of aan grootschalige investeringen van drugsgelden in onroerend goed. Er moet volgens de criteria 
van het huidige wetboek dan sprake zijn van feiten of omstandigheden waaruit aanwijzingen 
voortvloeien dat binnen verzamelingen van personen voorlopigehechtenismisdrijven worden 
beraamd of gepleegd die een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren. Het doel van een 
verkennend onderzoek is het verifiëren of falsifiëren van de aanwijzingen op grond waarvan het 
verkennend onderzoek is gestart en kan uiteindelijk leiden tot een concrete verdenking. 
In de praktijk is slechts een enkele keer een verkennend onderzoek uitgevoerd. De noodzaak van 
het verkennend onderzoek wordt door het openbaar ministerie, de politie, de Koninklijke 
Marechaussee en de bijzondere opsporingsdiensten evenwel onderschreven. Er kunnen zich 
gevallen voordoen waarin een vorm van onderzoek noodzakelijk is, terwijl er nog geen zicht is op 
verdachten of strafbare feiten, doch slechts van een vermoeden daarvan. De huidige regeling voor 
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het verkennend onderzoek biedt hiervoor echter onvoldoende mogelijkheden. Om meer richting en 
inhoud te kunnen geven aan het verkennend onderzoek wordt voorgesteld de regeling van het 
verkennend onderzoek op onderdelen aan te passen en uit te breiden. Zo wordt voorgesteld het 
mogelijk te maken om in het kader van een verkennend onderzoek stelselmatig persoonsgegevens 
uit open bronnen vast te leggen en om geautomatiseerde gegevensbestanden van de overheid bij 
het verkennend onderzoek te kunnen betrekken. 
Het stelselmatig kunnen vastleggen van persoonsgegevens uit open bronnen in een verkennend 
onderzoek is een belangrijke uitbreiding ten opzichte van de huidige regeling. Met deze gegevens 
kunnen opsporingsinstanties zich een vrij volledig beeld vormen van bepaalde groepen personen 
en hun onderlinge relaties waarmee de aanwijzingen op grond waarvan het verkennend onderzoek 
is gestart (of andere beschikbare gegevens in het verkennend onderzoek) bevestigd of juist 
ontkracht kunnen worden. Door (delen van) geautomatiseerde gegevensbestanden van andere 
overheidsinstanties ter beschikking te stellen aan de opsporing kunnen ook deze gegevens worden 
gebruikt ten behoeve van het verkennend onderzoek. Het gaat hierbij om gegevens waarover 
andere overheidsdiensten ter uitvoering van hun wettelijke taken en bevoegdheden al beschikken 
en die van belang kunnen zijn om vast te stellen of er binnen de onderzochte verzamelingen van 
personen misdrijven worden beraamd of gepleegd, bijvoorbeeld financiële gegevens. 
 
12 De hoofdlijnen van hoofdstuk 10: onderzoek door de rechter-commissaris 

12.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk heeft betrekking op het onderzoek in strafzaken door de rechter-commissaris. Het 
bevat onder andere de bepalingen van de huidigDerde Titel van het Tweede Boek (Eerste tot en 
met de Zesde Afdeling) van het huidige wetboek. In deze paragraaf wordt eerst kort ingegaan op 
de opzet van het hoofdstuk en op de gebruikte terminologie. Vervolgens wordt aangeduid welke 
voorstellen nieuw zijn ten opzichte van het geldende recht. 
 
12.2 De opzet van het hoofdstuk 

Het hoofdstuk bevat zes titels. De eerste titel betreft de toegang tot de rechter-commissaris door 
het vorderen (officier van justitie) of verzoeken (verdachte/raadsman) van onderzoek en bevat de 
regels over de indiening van en beslissing op een vordering of verzoek, de informatie-uitwisseling 
tussen officier van justitie en rechter-commissaris en enkele algemene bevoegdheden. De titels 2, 
3 en 4 behandelen achtereenvolgens bevoegdheden met betrekking tot het verhoor en de 
observatie van de verdachte, het verhoor van de getuige (inclusief bijzondere categorieën 
getuigen), de gijzeling van de getuige, en de benoeming en het verhoor van de deskundige. Het 
opnemen van bepalingen per procesdeelnemer in een eigen titel biedt een helder overzicht van de 
regels die bij de betreffende procesdeelnemer in acht moeten worden genomen, temeer nu deze 
regels al naar gelang de procesdeelnemer erg kunnen verschillen. Sommige van de huidige 
bepalingen uit de Tweede Afdeling van de Derde Titel (het verrichten van onderzoekshandelingen 
door de rechter-commissaris), vooral artikel 186 en volgende, zijn van toepassing op alle verhoren 
door de rechter-commissaris, dus verhoren van zowel verdachten, getuigen als deskundigen, 
andere slechts op verhoren van één van die procesdeelnemers. De betreffende bepalingen zijn 
opnieuw geformuleerd en ondergebracht in de titel waar zij toepassing moeten vinden. Indien 
mogelijk zijn bepalingen eenmaal uitgeschreven en wordt ernaar verwezen in volgende titels. Titel 
5 betreft de voortgangsbewaking door de rechter-commissaris en bevat bepalingen over de 
kennisgeving door de officier van justitie van de stand van zaken in het opsporingsonderzoek, over 
termijnstelling, over het oproepen voor een zogenoemde regiebijeenkomst en over beoordeling 
van de voortgang van het opsporingsonderzoek. Titel 6 bevat een bepaling over het moment en de 
wijze waarop de rechter-commissaris zijn werkzaamheden op grond van dit hoofdstuk beëindigt. 
Verder is een bepaling opgenomen waarin enerzijds wordt geregeld dat de rechter-commissaris 
door de officier van justitie in kennis wordt gesteld indien laatstgenoemde voornemens is tot 
dagvaarding over te gaan en anderzijds dat de rechter-commissaris tot de aanvang van het 
onderzoek op de terechtzitting bevoegd is te beslissen op vorderingen en verzoeken tot onderzoek 
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en daaraan uitvoering te geven, zij het dat hij voor de uitoefening van bevoegdheden uit de titels 
2 tot en met 4 de instemming van de zittingsvoorzitter behoeft. Dit betreft vooral onderzoek dat 
bestaat in het verhoren van de verdachte of van getuigen of het benoemen van deskundigen. De 
uitbreiding van de periode gedurende welke de rechter-commissaris bevoegd is dergelijk 
onderzoek te doen, vormt een verruiming van de reikwijdte die het huidige artikel 238 thans heeft. 
Het voornemen tot deze verruiming is geuit in de contourennota (blz. 39 en 40). 
 
Voor het betrekken van de rechter-commissaris in de zaak is in de eerste bepaling van titel 10.1 
gekozen voor de formulering dat de officier van justitie kan vorderen dat de rechter-commissaris 
bevoegdheden uitoefent, waarbij vervolgens is aangegeven om welke bevoegdheden het gaat. Het 
doel daarvan is om duidelijk te maken wat “onderzoek door de rechter-commissaris” in essentie is 
en welke bevoegdheden in het kader daarvan kunnen worden uitgeoefend. Voor de leesbaarheid 
wordt in het vervolg van het hoofdstuk wel gesproken over het verrichten van onderzoek. Maar 
ook in de volgende artikelen van deze titel gaat het daarbij om uitoefening van de in de eerste 
bepaling bedoelde bevoegdheden. Het begrip “onderzoekshandelingen” is niet langer gebruikt. Het 
bezwaar van het gebruik van dit begrip in de bestaande regeling met betrekking tot de 
werkzaamheden van de rechter-commissaris is dat het niet nader geduid wordt en tot 
onduidelijkheid leidt over wat de rechter-commissaris bij het verrichten van zijn onderzoek mag 
doen. In het eerste artikel van titel 10.1 wordt bepaald dat de officier van justitie kan vorderen dat 
de rechter-commissaris bevoegdheden uitoefent. In de eerste plaats betreft dit de bevoegdheden 
die de rechter-commissaris worden toegekend in de titels 10.2 tot en met 10.4. Het betreft het 
verhoren van de verdachte (artikel 2.10.2.1.1), van een getuige (artikel 2.10.3.1.1) en het 
benoemen en verhoren van een deskundige (artikelen 2.10.4.1.1 en 2.10.4.2.1). In de tweede 
plaats kan de rechter-commissaris voor zijn onderzoek de bevoegdheden uitoefenen die hem in de 
hoofdstukken 6 en 7 zijn toegekend. Daarbij gaat het enerzijds om bestaande bevoegdheden van 
de rechter-commissaris, die evenwel in de genoemde hoofdstukken zijn uitgesplitst, opnieuw zijn 
geformuleerd en geordend. Het gaat anderzijds om bevoegdheden die volgens de huidige wet niet 
kunnen worden uitgeoefend door de rechter-commissaris en waarvan het in het licht van zijn 
optreden in het belang van de volledigheid, evenwichtigheid en voortgang van het 
opsporingsonderzoek in de rede ligt dat hij deze bevoegdheden kan uitoefenen indien hij op grond 
van hoofdstuk 10 onderzoek doet. Hiertoe kan vooral aanleiding zijn wanneer hij onderzoek 
verricht ter aanvulling van het procesdossier vanuit het gezichtspunt van de verdachte. Zie nader 
de toelichting bij artikel 2.10.1.1. 
Uit het tweede artikel vloeit vervolgens voort dat de rechter-commissaris deze bevoegdheden ook 
op verzoek van de verdachte kan uitoefenen.  
 
In paragraaf 7.2.4 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 
van het nieuwe wetboek is uiteengezet dat de bevoegdheidsuitoefening, dus het onderzoek van de 
rechter-commissaris, in het teken staat van de belangen die met de inzet van de rechter-
commissaris zijn gemoeid, te weten het belang van de rechtsbescherming, de evenwichtigheid, de 
volledigheid en de voortgang van het opsporingsonderzoek (artikel 1.2.4.1, tweede lid). Voor de 
positionering van de rechter-commissaris in het vooronderzoek is aangesloten bij de taak die voor 
hem opnieuw is vastgesteld bij de invoering van de Wet versterking positie rechter-commissaris 
(Stb. 2011, 600, in werking getreden op 1 januari 2013). 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 taken komen geheel en al toe aan de officier van 
justitie die het gezag heeft over het opsporingsonderzoek. In verband daarmee is – door 
inwerkingtreding van de Wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken (Stb. 
2011, 601) per 1 januari 2013 – de verantwoordelijkheid van de officier van justitie voor de 
samenstelling van het procesdossier tijdens het opsporingsonderzoek wettelijk verankerd. 
Tegelijkertijd wordt ervan uitgegaan dat het voor een evenwichtig en vlot verloop van het 
onderzoek een zo nodig actief optredende rechter-commissaris nuttig is. 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 
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uitzonderlijke – gevallen over de mogelijkheid beschikt om ambtshalve bevoegdheden uit te 
oefenen in het belang van de volledigheid, evenwichtigheid en voortgang van het 
opsporingsonderzoek (Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 3, blz. 9 en 20). 
De bepaling dat de rechter-commissaris ambtshalve onderzoekshandelingen kan verrichten indien 
hij dit noodzakelijk acht, indien de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt (het huidige 
artikel 182, zevende lid), is ondergebracht in een afzonderlijk artikel (2.10.1.3) en aangevuld met 
de uitdrukkelijke bevoegdheid voor de rechter-commissaris om onderzoek te doen indien hij op 
grond van de artikelen 2.10.1.1 of 2.10.1.2 reeds bij een zaak betrokken is. Dat laatste onderzoek 
is (slechts) aanvullend van karakter. Voor beide situaties geldt dat de rechter-commissaris hiertoe 
overgaat zoveel mogelijk na overleg met de officier van justitie. Dit kan er ook toe leiden dat de 
officier van justitie dit onderzoek laat verrichten. Het verrichten van ambtshalve onderzoek staat 
altijd in het teken van de belangen van evenwichtigheid, volledigheid en voortgang van het 
opsporingsonderzoek, waartoe het optreden van de rechter-commissaris dient. Zie verder de 
artikelsgewijze toelichting bij artikel 2.10.1.3. 
 
12.3 Inhoudelijke wijzigingen 

In het hoofdstuk zijn de bestaande bepalingen met betrekking tot het onderzoek door de rechter-
commissaris weliswaar opnieuw geformuleerd en gerangschikt, maar zij zijn inhoudelijk voor het 
overgrote deel ongewijzigd gebleven. Bepalingen die inhoudelijk nieuw of gewijzigd zijn ten 
opzichte van het geldende recht worden hieronder kort aangeduid en worden in de artikelsgewijze 
toelichting nader toegelicht. De nieuwe formulering en de herschikking van bestaande bepalingen 
en enkele voorgestelde bepalingen dienen ertoe om de taakuitoefening door de rechter-
commissaris helderder tot uitdrukking te brengen. Enkele nieuwe bepalingen hebben tot doel het 
verhoor van getuigen door de rechter-commissaris beter te structureren en meer waarborgen te 
bieden voor de invulling van het ondervragingsrecht van de verdachte. 
 
Grond voor toewijzing onderzoek 
In artikel 2.10.1.5 is voorzien in een grond voor toewijzing door de rechter-commissaris van 
vorderingen of verzoeken tot het uitoefenen van een bevoegdheid. Met deze grond wordt beoogd 
te bereiken dat de rechter-commissaris in beginsel welwillend op vorderingen en verzoeken 
reageert, voor zover het onderzoek redelijkerwijs van belang is voor de beslissingen die door 
rechter naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting moeten worden genomen. Doel is 
te bevorderen dat er ruime gelegenheid is om onderzoek dat nodig is voor een zorgvuldige 
inhoudelijke behandeling van de strafzaak zoveel mogelijk in een vroeg stadium te doen. 
Niettemin zal de rechter-commissaris vorderingen of verzoeken kunnen afwijzen wanneer deze 
niet relevant zijn of onvoldoende concreet of gemotiveerd zijn. De voorgestelde regeling hangt 
samen met de in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 4 van het nieuwe wetboek (De 
berechting) op te nemen regeling voor de beoordeling van verzoeken tot het verhoren van 
getuigen en tot het doen van ander onderzoek. De totstandkoming van die regeling kan aanleiding 
geven de tekst van deze bepaling nog aan te passen. 
 
Bevel getuigenverhoor door opsporingsambtenaar 
In artikel 2.10.1.9 is de bevoegdheid voor de rechter-commissaris opgenomen om, zoveel mogelijk 
door tussenkomst van de officier van justitie, een bevel te geven tot verhoor van een getuige door 
een opsporingsambtenaar. Dit is een nader uitgewerkt, meer specifiek bevel aan een 
opsporingsambtenaar dat staat naast de algemene bevoegdheid van de rechter-commissaris om 
opsporingsambtenaren bevelen te geven, zoals die is geregeld in het huidige artikel 177 dat in in 
artikel 2.10.1.8 is gehandhaafd. De nadere uitwerking houdt onder meer in dat voor de getuige, 
bij wijze van uitzondering op een regulier verhoor door een opsporingsambtenaar, een wettelijke 
verschijnings- en verklaringsplicht geldt. Op het verhoor zijn overigens de bepalingen over het 
verhoor van een getuige door een opsporingsambtenaar uit hoofdstuk 3 van toepassing. Deze 
figuur biedt soelaas in de gevallen waarin een getuige op zichzelf bereidwillig is om een verklaring 
af te leggen, maar hiertoe vanwege een beroepsmatige geheimhoudingsplicht en daarmee verband 
houdende aansprakelijkheid, zonder wettelijke verplichting niet wenst over te gaan. De rechter-
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commissaris kan hiertoe ook overgaan in een voorkomend geval waarin de opsporingsambtenaar 
beschikt over specifieke expertise of een voorziening (zoals een speciale verhoorstudio) die voor 
het verhoor op dat moment van groot belang is. Indien de rechter-commissaris op grond van dit 
artikel een bevel geeft, is de getuige verplicht om bij de opsporingsambtenaar te verschijnen en 
een verklaring af te leggen. 
 
Aanwezigheid bij verhoor en gelegenheid vragen te stellen voor officier van justitie en raadsman 
In een aantal bepalingen (artikelen 2.10.2.1.6 en 2.10.2.1.7; 2.10.3.1.1 en 2.10.3.1.3; 
2.10.4.2.4) wordt het recht van de officier van justitie en van de raadsman opgenomen om 
aanwezig te zijn bij het verhoor van de verdachte, een getuige of een deskundige. Voorgesteld 
wordt uitdrukkelijk te bepalen dat de officier van justitie niet alleen vragen op kan geven die hij 
aan de verdachte, de getuige of de deskundige gesteld wenst te zien, maar ook te expliciteren dat 
de officier van justitie deze vragen zelf kan stellen. Het huidige artikel 186 benoemt deze 
bevoegdheid niet met zoveel woorden, maar de huidige wet gaat, afgaande op de tekst van artikel 
187b, eerste lid, wel van die bevoegdheid uit. Het geschikte moment waarop de officier van justitie 
de gelegenheid krijgt vragen te stellen, wordt overgelaten aan het oordeel van de rechter-
commissaris. Hij kan ook bepalen dat de vragen door zijn tussenkomst worden gesteld. Eenzelfde 
bevoegdheid wordt toegekend aan de raadsman die aanwezig is bij het verhoor van zijn cliënt, een 
getuige of een deskundige. 
 
Aanwezigheid verdachte bij getuigenverhoor 
De hoofdregel van de huidige artikelen 186a, tweede lid, en 187, eerste lid, dat de verdachte bij 
een getuigenverhoor “niet aanwezig is, tenzij...” wordt in artikel 2.10.3.1.4 omgekeerd naar 
“aanwezig, tenzij”. Voorgesteld wordt te bepalen dat de rechter-commissaris de verdachte op 
diens verzoek in de gelegenheid stelt om het verhoor van de getuige bij te wonen. Dit is in lijn met 
het in de contourennota (blz. 37) vermelde voornemen te regelen dat de verdachte vaker dan 
thans het geval is bij verhoren van getuigen aanwezig kan zijn. Op deze manier wordt met 
betrekking tot getuigenverhoren die niet door de zittingsrechter worden afgenomen maar door de 
rechter-commissaris, zoveel mogelijk gelegenheid geschapen om het ondervragingsrecht te 
kunnen uitoefenen. Bepaald is ook dat de verdachte de vragen kan opgeven die hij gesteld wenst 
te zien en dat hij door de rechter-commissaris op een geschikt moment in de gelegenheid wordt 
gesteld vragen aan de getuige te stellen. De rechter-commissaris kan bepalen dat vragen door zijn 
tussenkomst worden gesteld. Er zijn drie uitzonderingsgronden geformuleerd op de hoofdregel dat 
de verdachte bij het getuigenverhoor aanwezig kan zijn. In de eerste plaats kan de rechter-
commissaris het verzoek van de verdachte afwijzen indien hij van oordeel is dat de gezondheid of 
het welzijn van de getuige door de aanwezigheid van de verdachte schade zal lijden en het 
voorkomen van die schade zwaarder moet wegen dan het belang van de verdachte om bij het 
verhoor van de getuige aanwezig te zijn. In de tweede plaats kan het verzoek worden afgewezen 
indien het belang van het onderzoek zich tegen de aanwezigheid van de verdachte bij het verhoor 
verzet. In de derde plaats kan het belang van een goede rechtspleging zich tegen de aanwezigheid 
van de verdachte verzetten. 
 
Beëdiging getuigen en deskundigen 
Anders dan onder de huidige regeling wordt in de artikelen 2.10.3.1.5 en 2.10.4.2.2 
voorgeschreven dat de rechter-commissaris getuigen en deskundigen beëdigt. Dit komt voort uit 
het in de contourennota (blz. 37) geuite voornemen om te bepalen dat de rechter-commissaris 
altijd, dus niet alleen in de gevallen genoemd in het huidige artikel 216, de getuige beëdigt of 
aanmaant. Dit vormt onderdeel van de aanpassing van de regels over getuigenverhoren door de 
rechter-commissaris vanwege het feit dat een belangrijk deel van de getuigenverhoren niet door 
de zittingsrechter wordt afgenomen maar door de rechter-commissaris. Om te voorzien in een 
heldere en eenvoudige werkwijze wordt voorgesteld om deze stelregel ook voor deskundigen te 
hanteren. 
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Kennisgeving van stand van zaken opsporingsonderzoek door de officier van justitie; 
termijnstelling 
In artikel 2.10.5.1 wordt voorgesteld dat de officier van justitie zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
drie maanden na het bevel gevangenhouding zowel de voorlopig gehechte verdachte als de 
rechter-commissaris informeert over de stand van zaken in het opsporingsonderzoek. Hij doet dit 
door een kennisgeving aan de verdachte met daarin een tenlastelegging of, indien de stand van 
zaken in het opsporingsonderzoek dit nog niet toelaat, een omschrijving van het feit waarop het 
opsporingsonderzoek betrekking heeft, en een aanduiding wanneer naar verwachting een verzoek 
om dagbepaling aan de voorzitter van de rechtbank zal worden gedaan. Daarbij zorgt de officier 
van justitie ervoor dat de verdachte kan kennisnemen van de alsdan beschikbare processtukken 
voor zover dat nog niet is gebeurd. Met de kennisgeving wordt beoogd de verdachte beter in staat 
te stellen zijn verdediging voor te bereiden, bijvoorbeeld door onderzoekswensen kenbaar te 
maken aan de rechter-commissaris. Tevens wordt de rechter-commissaris beter in staat gesteld de 
voortgang van het opsporingsonderzoek te bewaken en die waar nodig door de inzet van zijn 
bevoegdheden te bevorderen. Hij kan vervolgens de verdachte of de officier van justitie een 
termijn stellen voor het opgeven van onderzoekswensen (artikel 2.10.5.2), de verdachte en de 
officier van justitie oproepen voor een regiebijeenkomst (artikel 2.10.5.3) of, in voorkomend 
geval, de voortgang van het opsporingsonderzoek beoordelen (artikel 2.10.5.4). 
 
Regiebijeenkomst 
De regiebijeenkomst wordt in artikel 2.10.5.3 geformuleerd als een bevoegdheid die de rechter-
commissaris niet alleen kan uitoefenen op eigen initiatief, indien hij dit voor het goede verloop van 
het onderzoek noodzakelijk acht (het huidige artikel 185), maar ook op vordering van de officier 
van justitie of op verzoek van de verdachte. Hiermee wordt een ruimere toepassing van de 
regiebijeenkomst mogelijk gemaakt. Of de rechter-commissaris een vordering of verzoek zal 
toewijzen, zal evenwel afhangen van de bereidwilligheid van partijen om daaraan deel te nemen. 
Daarom is bepaald dat tegen een afwijzing door de rechter-commissaris van een vordering of 
verzoek tot een regiebijeenkomst geen rechtsmiddel openstaat. De regiebijeenkomst moet worden 
gezien als een faciliteit tot contact en afstemming en daarmee ook tot voortgangsbewaking. Het 
doel en verloop van de regiebijeenkomst zijn uitgebreider geformuleerd dan in het huidige 
wetboek. 
 
Aansluiting onderzoek rechter-commissaris op het onderzoek op de terechtzitting 
Aan het slot van hoofdstuk 10, in titel 6, zijn bepalingen opgenomen over het moment en de wijze 
waarop de rechter-commissaris zijn werkzaamheden op grond van dit hoofdstuk beëindigt. Er 
wordt voorzien in een betere aansluiting van het vooronderzoek op de berechting doordat wordt 
bepaald dat de rechter-commissaris tot de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting 
bevoegd is onderzoek te verrichten, zij het dat hij bevoegdheden die hem in de titels 10.2 tot en 
met titel 10.4 zijn toegekend alleen kan uitoefenen met de instemming van de voorzitter van de 
rechtbank. Dit betreft vooral onderzoek dat bestaat in het horen van getuigen of het benoemen of 
verhoren van deskundigen. Voor het uitoefenen van bevoegdheden die hem zijn toegekend in de 
hoofdstukken 6 en 7 heeft hij die instemming niet nodig. 
De rechter-commissaris is aldus tot aan de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting 
bevoegd al door hem aangevangen onderzoek voort te zetten en ook te beslissen om uitvoering te 
geven aan nieuwe vorderingen en verzoeken tot onderzoek. Deze verruiming van het huidige 
artikel 238 is aangekondigd in de contourennota (blz. 40). Zie voorts de toelichting bij artikel 
2.10.6.2. In het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 4 van het nieuwe wetboek (De berechting) 
zal bij de bepalingen over het aanhangig maken van de zaak ter berechting worden voorzien in 
een regeling die mogelijk maakt dat de voorzitter van de rechtbank zicht heeft op onderzoek dat 
door de rechter-commissaris nog verricht wordt, opdat hij bij de dagbepaling daarmee rekening 
kan houden. 
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13 Grondrechtelijke en verdragsrechtelijke aspecten 

13.1 Inleiding 

In de voorgaande paragrafen is uiteengezet in welke inhoudelijke wijzigingen in dit wetsvoorstel 
zijn voorgesteld ten opzichte van het huidige wetboek. Op een aantal punten is sprake van de 
introductie van nieuwe bevoegdheden of van een verruiming van bestaande bevoegdheden. Aan 
de andere kant is sprake van de introductie van nieuwe of versteviging van bestaande 
rechtswaarborgen. In verband hiermee wordt in het navolgende aandacht besteed aan de 
grondrechtelijke en verdragsrechtelijke aspecten van de voorstellen. 
Als relevante bepalingen van de Grondwet kunnen in dit verband worden genoemd: het recht op 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10), het recht op onaantastbaarheid van het 
lichaam (artikel 11), de bescherming tegen het binnentreden van een woning zonder toestemming 
van de bewoner (artikel 12), de bescherming van het brief, telefoon- en telegraafgeheim (artikel 
13) en de bescherming tegen willekeurige vrijheidsbeneming (artikel 15). 
Waar het gaat om de verdragsrechtelijk beschermde mensenrechten zijn het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) van betekenis. De 
relevante bepalingen van die verdragen zijn: het recht op vrijheid (artikelen 5 EVRM en 9 IVBPR), 
het recht op een eerlijk proces (artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR), het recht op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer (artikelen 8 EVRM en 17 IVBPR), het recht op onaantastbaarheid van het 
lichaam (artikel 8 EVRM), het recht op eerbiediging van de woning en correspondentie (artikel 8 
EVRM) en het recht op bewegingsvrijheid (artikel 2 van het Vierde Protocol bij het EVRM). 
Zowel voor de Grondwet als de genoemde verdragen geldt dat de daarin opgenomen rechten in 
het algemeen niet absoluut zijn. Beperkingen zijn mogelijk wanneer aan de in de desbetreffende 
artikelen genoemde criteria wordt voldaan. Voor de Grondwet geldt dat beperkingen in de regel 
mogelijk zijn in de gevallen dat die beperkingen bij of krachtens de wet zijn voorzien. Dat vergt 
dus de tussenkomst van de formele wetgever waarbij delegatie naar lagere regelgeving is 
toegestaan. Vermelding verdient in dit verband het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel. Uit artikel 1 
van het Wetboek van Strafvordering - in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het 
nieuwe wetboek artikel 1.1.1.1 - volgt dat strafvordering alleen plaatsheeft op de wijze bij de wet 
voorzien. Daarmee is expliciet vastgelegd dat strafvorderlijk overheidsoptreden slechts kan 
plaatsvinden op een wettelijke grondslag en binnen de grenzen van de wet.  
In een aantal gevallen geeft de Grondwet nog nadere criteria voor toegestane beperkingen van 
grondrechten. Zo bepaalt artikel 12 van de Grondwet dat het binnentreden in een woning zonder 
toestemming van de bewoner alleen is geoorloofd door personen die daartoe bij of krachtens de 
wet zijn aangewezen en dat – behoudens wettelijke uitzonderingen – voor het binnentreden 
voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist zijn en aan de 
bewoner zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden moet worden verstrekt.  
Ook het IVBPR staat beperkingen van mensenrechten toe en stelt daaraan de eis dat sprake is van 
een beperking op wettige gronden en op wettige wijze (zie bijvoorbeeld artikel 9). Daarmee 
samenhangend stelt het IVBPR ook de eis dat een beperking van mensrechten niet willekeurig mag 
zijn (zie bijvoorbeeld de artikelen 9 en 17). 
Het EVRM kent een meer uitgebreide, in de jurisprudentie uitgewerkte beperkingssystematiek. 
Beperkingen van de in het EVRM neergelegde rechten zijn in het algemeen toegestaan wanneer de 
inmenging op het recht bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in 
het belang van een of meerdere in de desbetreffende artikelen geformuleerde gerechtvaardigde 
doelen.  
De eis dat de inmenging “bij wet is voorzien” houdt niet alleen in dat sprake moet zijn van een 
wettelijke basis, maar stelt ook eisen aan de kwaliteit van de wettelijke regeling. Deze moet voor 
de burger voldoende toegankelijk en kenbaar zijn (in de termen van het EHRM de “accessibility” en 
de “foreseeability”). Dit betekent dat de regeling voldoende precies moet zijn geformuleerd, zodat 
de burger vooraf kan weten onder welke omstandigheden bevoegdheden mogen worden 
toegepast. De regeling moet bovendien waarborgen bieden tegen willekeurige inmenging door de 
overheid in het leven van de burger en tegen misbruik van bevoegdheid. 
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Nu de voorstellen die een wijziging meebrengen ten opzichte van het huidige wetboek zijn 
opgenomen in een wetsvoorstel dat in de toekomst een boek van het (gemoderniseerde) Wetboek 
van Strafvordering gaat vormen, is aan de eis van een (formeel) wettelijke basis voldaan. Wat 
betreft de eisen van toegankelijkheid en voorzienbaarheid van de wettelijke basis geldt dat de 
bepalingen van dit wetsvoorstel en de daarop betrekking hebbende stukken behoorlijk bekend 
zullen worden gemaakt en zijn voorzien van een deugdelijke en kenbare motivering. De 
voorgestelde regelingen geven daarnaast duidelijke criteria voor de gevallen waarin toepassing 
kan worden gegeven aan de desbetreffende bevoegdheden en op welke wijze dit dient te 
geschieden. Ook aan deze eisen wordt dus voldaan. 
Wat betreft de eisen dat een beperking van mensenrechten een legitiem doel moet dienen en 
noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving kan het volgende worden opgemerkt. De 
in het EVRM genoemde legitieme doelen zijn: het belang van de nationale veiligheid, de openbare 
veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en 
strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden en de bescherming van de 
rechten en vrijheden van anderen. In algemene zin kan worden opgemerkt dat de voorstellen die 
in dit wetsvoorstel worden gedaan beogen bij te dragen aan een goed functionerend strafproces 
dat gekenmerkt wordt door een evenwichtig stelsel van rechtswaarborgen. Daarmee komen dus 
vooral de belangen van de openbare veiligheid, het voorkomen van strafbare feiten en de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen in beeld als rechtvaardiging voor de 
uitoefening van strafvorderlijke bevoegdheden. 
Een inmenging is volgens de EHRM-rechtspraak noodzakelijk, wanneer sprake is van een 
dringende maatschappelijke behoefte (“pressing social need”) daartoe. Daarnaast dient te zijn 
voldaan aan de voorwaarden van proportionaliteit (er dient een redelijke verhouding te bestaan 
tussen de ernst van de inmenging en de zwaarte van het belang dat daarmee wordt gediend) en 
subsidiariteit (het doel kan niet met een lichter, voor betrokkene minder ingrijpend, middel worden 
bereikt). Staten hebben hierbij een eigen beoordelingsruimte die naarmate een inbreuk 
ingrijpender is – bijvoorbeeld omdat deze dieper ingrijpt op het persoonlijke leven van betrokkene 
of omdat de bevoegdheid heimelijk wordt uitgeoefend – minder ruim is en er strengere eisen 
worden gesteld aan een concrete toetsing aan de wettelijke normen en een concrete afweging van 
belangen. Voorts heeft het EHRM erkend dat het voor het nationale recht ondoenlijk is voor ieder 
concreet geval de norm zo precies te formuleren dat deze geheel is toegesneden op het 
desbetreffende geval. Daarom is het onvermijdelijk dat het nationale recht een zekere 
discretionaire bevoegdheid overlaat aan de rechter of de uitvoerende macht. Een en ander geeft 
ruimte voor differentiatie en flexibiliteit in de normstelling: de wettelijke regels kunnen een meer 
algemeen karakter hebben waar het geringe inbreuken betreft, maar moeten gedetailleerder zijn 
waar het gaat om ingrijpende inbreuken op fundamentele rechten.41  
In algemene zin dient verder nog te worden opgemerkt dat mensenrechten aan de ene kant 
grenzen stellen aan de uitoefening van strafvorderlijke bevoegdheden, maar dat aan de andere 
kant mensenrechten de overheid ook verplichten om maatregelen te treffen teneinde bijvoorbeeld 
het recht op een eerlijk proces, het recht op leven en het recht op bescherming van het 
privéleven, met inbegrip van de lichamelijke en geestelijke integriteit van personen, zo effectief 
mogelijk te beschermen. Vooral in de rechtspraak over het EVRM komt dit duidelijk naar voren (zie 
(onder meer) EHRM 15 december 2009, Maiorano en anderen v. Italië en EHRM 15 mei 2012, 
Colon v. Nederland.) Dit betekent dat bij de toepassing van bevoegdheden in het kader van het 
opsporingsonderzoek, zoals dat in dit wetsvoorstel aan de orde is, steeds een evenwichtige 
afweging dient plaats te vinden van de betrokken belangen, zoals de belangen van een eerlijke en 
effectieve opsporing, de belangen van de verdachte en de belangen van slachtoffers. 
 
13.2 Bevoegdheden tot vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming 

Door de toepassing van de in hoofdstuk 5 geregelde voorlopige hechtenis wordt de verdachte zijn 
vrijheid ontnomen. Artikel 15 van de Grondwet bepaalt dat buiten de gevallen bij of krachtens de 
wet bepaald, niemand zijn vrijheid mag worden ontnomen. Ook in artikel 5 EVRM en artikel 9 
IVBPR is dit recht opgenomen. Op grond van artikel 5 EVRM kan een verdachte van een strafbaar 
                                                
41 G. Knigge en N. Kwakman, a.w., blz. 169 e.v. 



70 
 

feit – op de wijze bij de wet voorzien – in hechtenis worden genomen, mits hij onverwijld voor een 
rechter wordt geleid, en binnen een redelijke termijn wordt berecht dan wel hangende het proces 
in vrijheid wordt gesteld.  
In zijn rechtspraak stelt het EHRM het belang van de onschuldpresumptie, verankerd in artikel 6, 
tweede lid, EVRM, en het recht op individuele vrijheid voorop. Een beperking van deze vrijheid is 
alleen mogelijk in zwaarwegende gevallen en indien dit bij de wet is voorzien. Belangrijke 
aandachtspunten in de rechtspraak van het EHRM zijn verder: het bestaan van een (redelijke) 
verdenking en adequate gronden voor de voorlopige hechtenis, de duur van de voorlopige 
hechtenis en de voortgang van het proces. 
Wat betreft de eis van het bestaan van een verdenking is het van belang dat voorlopige hechtenis 
alleen kan worden bevolen als ernstige bezwaren tegen de verdachte bestaan, dat wil zeggen dat 
een sterke verdenking bestaat dat de verdachte het feit heeft begaan. Dat is in het huidige 
wetboek zo en zal in het nieuwe wetboek niet wijzigen (met dien verstande dat het huidige 
wetboek een uitzondering hierop kent voor terroristische misdrijven die in het nieuwe wetboek 
wordt gehandhaafd). Ook voor het voorgestelde bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking moet 
sprake zijn van ernstige bezwaren tegen de verdachte. 
Wat betreft de gronden voor voorlopige hechtenis is het van belang dat het Hof verschillende 
gronden onderscheidt die voorlopige hechtenis kunnen rechtvaardigen (zie (onder meer) EHRM 
24 juli 2003, Smirnova v. Rusland, NJ 2005/550). Het gaat om het risico dat de verdachte niet op 
de terechtzitting aanwezig zal zijn (vluchtgevaar), het risico dat de verdachte – als hij wordt 
vrijgelaten – de rechtsgang zal belemmeren of opnieuw strafbare feiten zal plegen, dan wel dat de 
vrijlating van de verdachte maatschappelijke onrust of ordeverstoring tot gevolg zou hebben. Deze 
gronden zijn in de huidige regeling van voorlopige hechtenis terug te vinden en in de voorgestelde 
regeling ongewijzigd gebleven. Voor het geven van een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking 
wordt bij deze gronden aangesloten. 
Wat betreft de duur van de voorlopige hechtenis en de voortgang van het proces volgt uit de 
rechtspraak van het EHRM dat naarmate de tijd verloopt er strengere eisen worden gesteld aan de 
rechtvaardiging voor het voortzetten van de voorlopige hechtenis. Periodiek dient de rechter dan 
ook te bekijken of die rechtvaardiging nog steeds bestaat. Ook brengt het gegeven dat een 
verdachte in voorlopige hechtenis zit mee dat bijzondere zorg (“special diligence”) moet worden 
betracht met de voortgang van het proces. In dit licht moet ook het voorstel worden bezien om de 
beslissing over voortzetting of afronding van het opsporingsonderzoek los te koppelen van de 
periodieke toetsing van de voorlopige hechtenis. Zoals hierboven in deze memorie (paragraaf 7) is 
toegelicht, wordt het hierdoor mogelijk dat de rechter-commissaris langer de gelegenheid heeft 
om door de officier van justitie gevorderd of door de verdachte verzocht onderzoek te verrichten 
en kan nodeloze vertraging worden voorkomen. De termijn gedurende welke het bevel 
gevangenhouding van kracht is, kan door de rechtbank, op de vordering van de officier van 
justitie, vóór de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting gedurende ten hoogste een jaar 
kan worden verlengd met periodes die een termijn van drie maanden niet te boven gaan. De 
raadkamer is belast met de periodieke toetsing van de voorlopige hechtenis. Na het verstrijken 
van de eerste periode van drie maanden vindt de behandeling van een vordering tot verlenging 
van de voorlopige hechtenis in het openbaar plaats. Van de officier van justitie kan worden 
verwacht dat hij aan de rechter-commissaris en de raadkamer voor zover mogelijk inzicht 
verschaft in de verwachte minimale duur van het verdere opsporingsonderzoek en in de stappen 
die moeten worden gezet om dat onderzoek af te ronden. Op basis van die informatie kan de 
rechter-commissaris zijn taak vervullen in het belang van de evenwichtigheid en voortgang van 
het onderzoek. Op die informatie kan ook de raadkamer zich oriënteren bij de beantwoording van 
de vraag of de voorlopige hechtenis nog moet voortduren. 
 
Met betrekking tot de gevallen van voorlopige hechtenis moet worden vastgesteld dat noch de 
Grondwet, noch de genoemde verdragen een drempel voorschrijven voor de toepassing van 
voorlopige hechtenis, in de zin dat bijvoorbeeld sprake moet zijn van verdenking van een misdrijf 
waarop ten minste een bepaalde straf is gesteld voordat voorlopige hechtenis kan worden bevolen. 
In dit licht moet ook de uitwerking van de voorgestelde vereenvoudiging van de 
verdenkingscriteria voor de toepassing van vrijheidsbenemende bevoegdheden worden bezien. In 
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de nieuwe systematiek wordt bij de aanhouding buiten heterdaad en de inverzekeringstelling het 
tweejaarscriterium gehanteerd wanneer deze dwangmiddelen door een gewone 
opsporingsambtenaar (aanhouding buiten heterdaad bij spoed) of door een hulpofficier van justitie 
(aanhouding buiten heterdaad bij spoed en de inverzekeringstelling) worden bevolen. Deze 
bevoegdheden kunnen ook bij misdrijven waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld 
worden bevolen, maar dit kan zoals aangegeven in paragraaf 2.3, in alle gevallen slechts door een 
officier van justitie. 
Bij de bewaring wordt het tweejaarscriterium gehanteerd en bij de gevangenhouding en de 
gevangenneming – als uitgangspunt – het vierjaarscriterium. De voorgestelde mogelijkheid om 
gevangenhouding en gevangenneming te bevelen bij verdenking van misdrijven waarop 
gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld, is beperkt tot de toepassing op de 
recidivegronden, zoals in paragraaf 2.3 aangegeven. Op deze manier is verzekerd dat het bevelen 
van de gevangenneming en de gevangenhouding bij verdachten van tweejaarplusmisdrijven 
beperkt blijft tot die gevallen waarin dat proportioneel en gerechtvaardigd is. 
Voor zover sprake is van een verruiming van het toepasselijke verdenkingscriterium bij de 
inverzekeringstelling en de bewaring is daarmee niet beoogd, zo moet worden benadrukt, dat deze 
vormen van vrijheidsbeneming in aanmerkelijk meer gevallen worden toegepast. Naarmate sprake 
is van een lichter misdrijf zullen de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit sneller aan 
(voortzetting van) vrijheidsbeneming in de weg staan en eerder nopen tot de toepassing van 
alternatieven voor die vrijheidsbeneming, zoals ook uit het EVRM voortvloeit. Hierbij kan nog 
worden aangetekend dat ook nu al een behoorlijk aantal lichtere misdrijven onder het voorlopige 
hechtenis-criterium vallen. 
De voorgestelde wijzigingen zijn vanuit een oogpunt van rechtswaarborgen en effectiviteit van de 
opsporing evenwichtig en daarmee ook in overeenstemming met de grondwettelijke en 
verdragsrechtelijke eisen. 
 
Wat betreft de invoering van voorlopige vrijheidsbeperking is in paragraaf 7.3 al gewezen op het 
uitgangspunt in het EVRM dat weliswaar vrijheidsbeneming in het kader van het voorarrest 
mogelijk is, maar dat, zo mogelijk, de verdachte in vrijheid moet verblijven. Voorlopige hechtenis 
mag niet automatisch worden toegepast. Aan alternatieven moet zelfs zo mogelijk de voorkeur 
worden gegeven. Deze vorm van vrijheidsbeperking geniet volgens de EHRM-rechtspraak de 
voorkeur boven vrijheidsbeneming, in die zin dat vrijheidsbeneming eerst aan bod komt als 
alternatieven daarvoor op goede gronden niet in aanmerking komen.42 In dit licht moet ook het 
voorstel worden gezien om aan de verdachte op te leggen (zelfstandige) vrijheidsbeperkende 
verboden en verplichtingen als alternatief voor voorlopige hechtenis in te voeren, en om daarbij 
nadrukkelijk te bepalen dat de rechter voorlopige hechtenis achterwege laat indien het daarmee 
nagestreefde doel ook door middel van vrijheidsbeperking kan worden bereikt. Zoals in paragraaf 
7.3 is aangegeven, is het passend dat eerst wordt bekeken of met op de verdachte toegesneden 
vrijheidsbeperkende verboden en verplichtingen de belangen van het strafrechtelijk onderzoek en 
de bescherming van slachtoffers en de maatschappelijke veiligheid adequaat kunnen worden 
gediend. Als dat het geval is, kan met het opleggen van dergelijke vrijheidsbeperkende verboden 
en verplichtingen worden volstaan. Als dat niet het geval is, is het opleggen van een verdergaande 
maatregel, namelijk voorlopige hechtenis, aan de orde. Eenmaal opgelegd, dient na verloop van 
tijd te worden bekeken of het voortzetten van de voorlopige hechtenis nog altijd noodzakelijk is of 
dat met minder vergaande vrijheidsbeperkende verboden en verplichtingen zou kunnen worden 
volstaan. Op deze wijze wordt – meer dan in de huidige regeling van schorsing van voorlopige 
hechtenis het geval is – de noodzaak voor het zoeken naar alternatieven voor voorlopige hechtenis 
tot uitdrukking gebracht en daarmee wordt beter voldaan aan de verdragsrechtelijke eisen. 
Ook ten aanzien van vrijheidsbeperkende verboden en verplichtingen geldt dat zij proportioneel 
moeten zijn en moeten voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel. Het recht op bewegingsvrijheid als 

                                                
42 Zie onder meer: EHRM 26 juni 1991, Letellier v. Frankrijk; EHRM 24 augustus 1998, Contrada v. Italië; 
EHRM 21 december 2000, Jablonski v. Polen; EHRM 8 februari 2000, Caballero v. Verenigd Koninkrijk; EHRM 
19 juni 2001, S.B.C. v. Verenigd Koninkrijk; EHRM 24 juli 2003, Smirnova v. Rusland; EHRM 15 februari 2005, 
Sulaoja v. Estland; EHRM 31 mei 2005, Dinler v. Turkije; EHRM 8 november 2007, Lelièvre v. België; EHRM 5 
juli 2016, Buzadji v. Republiek Moldova. 



72 
 

bedoeld in artikel 2 van het Vierde Protocol bij het EVRM is hierbij relevant. Onder dit recht wordt 
kort gezegd verstaan het recht om zich zonder inmenging van de overheid vrijelijk te verplaatsen 
en vrijelijk zijn verblijfplaats te kiezen. Beperking van dit recht kan worden aangeduid als 
vrijheidsbeperking. Bewegingsvrijheid onderscheidt zich van het recht op vrijheid en veiligheid van 
de persoon in de zin van artikel 5 EVRM. Onder het recht op vrijheid wordt verstaan de vrijheid om 
niet door de overheid aan (willekeurige) arrestatie of detentie te worden onderworpen. Beperking 
van dit recht kan worden aangeduid als vrijheidsontneming of vrijheidsbeneming. Het onderscheid 
tussen vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming is van belang, omdat op grond van het EVRM de 
beperkingsmogelijkheden op de bewegingsvrijheid veel verder kunnen gaan dan de beperkingen 
op de vrijheid en veiligheid van de persoon. 
Tussen vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming bestaat, zo blijkt uit de vaste rechtspraak van het 
EHRM (zie onder meer EHRM 6 november 1980, Guzzardi t. Italië), een vloeiende scheidslijn. 
Onder bepaalde specifieke omstandigheden kan van vrijheidsbeneming in de zin van artikel 5 
EVRM ook sprake zijn zonder dat iemand feitelijk gedetineerd is. Dit kan aan de orde zijn wanneer 
iemand langdurig onder intensief toezicht staat, daarbij is onderworpen aan een cumulatie van 
zware modaliteiten van vrijheidsbeperking en mede door de wijze waarop de maatregel wordt 
geëffectueerd in vergaande mate wordt beperkt in zijn (fysieke) bewegingsvrijheid. Ook het al dan 
niet kunnen onderhouden van sociale contacten is daarbij relevant. Bij het geven van een bevel tot 
voorlopige vrijheidsbeperking moet de rechter er dan ook rekening mee houden dat een cumulatie 
van ingrijpende maatregelen er – op den duur – toe zou kunnen leiden dat niet langer sprake is 
van vrijheidsbeperking, maar van vrijheidsbeneming in de zin van artikel 5 EVRM. In de huidige 
praktijk van schorsing van de voorlopige hechtenis is de Nederlandse rechter hier alert op, en er is 
geen enkele reden om aan te nemen dat dit bij het geven van een bevel tot voorlopige 
vrijheidsbeperking, zoals thans voorgesteld, anders zou zijn. 
Wat betreft de voorstellen op het gebied van vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming moet 
worden geconcludeerd dat deze aan relevante grondrechtelijke en verdragsrechtelijke eisen 
voldoen. 
 
13.3 Bevoegdheden met betrekking tot het lichaam 

In paragraaf 8 is aangegeven dat de uit het huidige wetboek overgenomen bevoegdheden met 
betrekking tot het lichaam zijn uitgebreid met een aantal nieuwe bevoegdheden. Daaronder vallen 
bevoegdheden die nu al op vrijwillige basis bij een verdachte worden toegepast, zoals het laten 
schrijven van een tekst ten behoeve van handschriftvergelijkend onderzoek, en deels een aantal 
bevoegdheden die nu nog niet worden ingezet, zoals de bevoegdheid om haar af te nemen ten 
behoeve van de uitvoering van haarvergelijkend onderzoek of isotopenonderzoek, en het afnemen 
van lichaamsmateriaal ten behoeve van de uitvoering van toxicologisch of microbiologisch 
onderzoek. Bij de toepassing van deze bevoegdheden is het recht op onaantastbaarheid van het 
lichaam, zoals neergelegd is in artikel 11 van de Grondwet en besloten ligt in artikel 8 EVRM, in 
het geding. Met dit wetsvoorstel wordt voldaan aan de eis uit die artikelen dat de beperking van 
het recht op onaantastbaarheid van het lichaam bij of krachtens de wet is voorzien. De betreffende 
bepalingen in hoofdstuk 6 voorzien erin dat verdachten tegen hun wil bepaalde 
onderzoekshandelingen moeten doen of dat van hen onder dwang lichaamsmateriaal wordt 
afgenomen ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek. Voor alle onderzoeken met 
betrekking tot het lichaam die een beperking van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam 
opleveren en volgens het geldende recht alleen op basis van vrijwilligheid bij verdachten kunnen 
worden verricht, terwijl de inzet daarvan noodzakelijk wordt geacht voor de opheldering van 
strafbare feiten, is een wettelijke grondslag gecreëerd opdat zij, daar waar nodig en met 
waarborgen omkleed, tegen de wil van de verdachte kunnen worden uitgevoerd.  
De beperking op het recht op onaantastbaarheid van het lichaam die de toepassing van de nieuwe 
bevoegdheden opleveren, dient verder een legitiem doel als omschreven in artikel 8, tweede lid, 
EVRM en is noodzakelijk in een democratische samenleving. De in dit wetsvoorstel geïntroduceerde 
onderzoeken die onder dwang bij een verdachte kunnen worden uitgevoerd, hebben immers tot 
doel de identiteit van de dader te kunnen vaststellen van het strafbare feit in het kader waarvan 
die onderzoeken plaatsvinden, de verdachte als dader van dat strafbare feit te kunnen uitsluiten of 
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als bewijs te dienen. In de rechtspraak van het EHRM is aanvaard dat deze doelen kunnen worden 
begrepen onder het in artikel 8 EVRM genoemde voorkomen van strafbare feiten (zie bijvoorbeeld 
EHRM 16 december 1992, Niemietz v. Duitsland). Bovendien beoogt het verrichten van de 
onderzoeken de rechten en vrijheden van anderen, zoals slachtoffers van ernstige misdrijven, te 
beschermen. 
Daarnaast zijn het uitvoeren van de onderzoekshandelingen en het afnemen van 
lichaamsmateriaal ten behoeve van de uitvoering van de in dit wetsvoorstel geïntroduceerde 
onderzoeken “noodzakelijk in een democratische samenleving”. De inmenging in het recht op 
onaantastbaarheid van het lichaam van de verdachte wordt gerechtvaardigd door het 
zwaarwegende algemeen belang van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. De 
overheid dient ervoor te zorgen dat de daders van misdrijven zoveel mogelijk worden opgespoord, 
vervolgd en berecht. De onderhavige onderzoeken kunnen daar, zoals eerder is toegelicht, onder 
omstandigheden aan bijdragen. 
Met het oog op de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit is bij de vormgeving van de 
bevoegdheden gestreefd naar een zo beperkt mogelijke inbreuk op het recht op onaantastbaarheid 
van het lichaam. Zo komen de zwaardere bevoegdheden alleen aan de officier van justitie en/of de 
hulpofficier van justitie toe en niet ook aan de opsporingsambtenaar en is, waar dat mogelijk is, 
geregeld dat het onderzoeksresultaat op de voor de verdachte minst ingrijpende wijze wordt 
verkregen. Een voorbeeld daarvan is dat een handschriftvergelijkend onderzoek, indien de 
verdachte niet aan dat onderzoek meewerkt, wordt uitgevoerd aan het handschrift dat van hem op 
een in beslag genomen voorwerp aanwezig is of op andere wijze verkregen is, mits voldoende 
zekerheid bestaat dat dat handschrift van hem afkomstig is.  
 
Het wetsvoorstel voorziet erin dat een onderzoek met betrekking tot het lichaam in beginsel alleen 
op vrijwillige basis kan worden verricht indien de verdachte of derde daarvoor schriftelijk 
toestemming heeft verleend (zie artikel 2.6.1.3, eerste lid). Dat is een belangrijke waarborg met 
het oog op het ondubbelzinnig vaststellen dat betrokkene uitdrukkelijk en vrijwillig zijn instemming 
verleent, zoals kan worden afgeleid uit de rechtspraak van het EHRM (“informed consent”). 
Ten slotte moet worden genoemd dat in de voorgestelde regeling de voorwaarden zijn bepaald 
waaronder onderzoeken kunnen plaatsvinden met betrekking tot overleden verdachten en 
slachtoffers. Zoals in paragraaf 8 is aangegeven, wordt hiermee beter tot uitdrukking gebracht dat 
het recht op onaantastbaarheid van iemands lichaam niet eindigt op het moment van iemands 
overlijden, maar in beginsel ook daarna blijft voortbestaan. 
 
De verplichting voor verdachten om een tekst te schrijven ten behoeve van handschrift-
vergelijkend onderzoek of om mee te werken aan onderzoek van de andere fysieke eigenschappen 
(de verplichting om een tekst uit te spreken ten behoeve van een stemvergelijkend onderzoek of 
een confrontatie dan wel het aannemen van een bepaalde lichaamshouding of een stuk lopen ten 
behoeve van een video-of foto-opname, een confrontatie of een vergelijking met camerabeelden) 
vormt geen inbreuk op het nemo-teneturbeginsel dat in artikel 6 EVRM besloten ligt. Dit beginsel 
wordt algemeen opgevat als het beginsel dat verdachten niet aan hun eigen veroordeling hoeven 
mee te werken. Het is recentelijk ook opgenomen in richtlijn 2016/343/EU inzake de versterking 
van het vermoeden van onschuld. Het beginsel wordt vaak in één adem met het zwijgrecht 
genoemd: “the privilege against self-incrimination is commonly understood […] to be primarily 
concerned with respecting the will of the defendant to remain silent in the face of questioning and 
not to be compelled to provide a statement”, aldus het EHRM (vgl. EHRM 11 juli 2006, Jalloh v. 
Duitsland, § 110). Wat niet door het nemo-teneturbeginsel beschermd wordt, is materiaal dat 
onafhankelijk van de wil van de verdachte bestaat. In de zaak Saunders tegen het Verenigd 
Koninkrijk oordeelde het EHRM namelijk dat het recht om zichzelf niet te hoeven belasten, zich 
niet uitstrekt tot bewijsmateriaal dat onder dwang in een strafrechtelijke procedure is verkregen, 
maar onafhankelijk van de wil van de verdachte bestaat. Het EHRM heeft daarbij als voorbeelden 
genoemd: geschriften, ademlucht, bloed- en urinemonsters en lichaamsmateriaal voor DNA-
onderzoek (EHRM 17 december 1996, Saunders v. het Verenigd Koninkrijk, NJ 1997/699, § 69). 
Deze beperking van het recht om zichzelf niet te hoeven belasten, valt goed te begrijpen in het 
licht van een belangrijke, door het Hof genoemde functie van dit recht: het voorkomen van 
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rechterlijke dwalingen als gevolg van ongepaste druk op de verdachte. Onder dwang verkregen 
mondelinge verklaringen kunnen tot rechterlijke dwalingen leiden. Dat geldt niet voor 
wilsonafhankelijk bewijsmateriaal omdat dat niet verandert al naar gelang dat vrijwillig of onder 
dwang wordt afgestaan. Ook stemopnames van verdachten die voor stemvergelijking worden 
gebruikt, beschouwt het EHRM als wilsonafhankelijk materiaal. Dergelijke opnames zijn volgens 
het EHRM “akin to blood, hair or other physical or objective specimens used in forensic analysis 
and to which privilege against self-incrimination does not apply” (EHRM 25 september 2001, P.G. 
en J.H. v. het Verenigd Koninkrijk, § 80). Hoewel het EHRM zich nooit expliciet heeft uitgelaten 
over het feit of het handschrift van de verdachte of zijn manier van lopen, als materiaal kan 
worden aangemerkt dat onafhankelijk van de wil van de verdachte bestaat, mag, gezien deze 
uitspraak en ook in het licht van de uitspraak Weh tegen Oostenrijk (EHRM 8 april 2004, Weh v. 
Oostenrijk, § 54), redelijkerwijs worden aangenomen dat er voor de verdachte, indien hij wordt 
gedwongen om aan een onderzoek van deze fysieke eigenschappen mee te werken, geen sprake is 
van een verplichting tot actieve medewerking aan zijn veroordeling. Deze eigenschappen bevatten 
immers slechts feitelijke informatie die, hoewel beïnvloedbaar, eigen is aan een persoon.  
 
13.4 Bevoegdheden met betrekking tot voorwerpen en gegevens 

De wijzigingen die in hoofdstuk 7 zijn doorgevoerd wat betreft de bevoegdheden met betrekking 
tot voorwerpen en gegevens moeten worden beoordeeld in het licht van het recht op eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer en het recht op eerbiediging van de woning en correspondentie. In 
paragraaf 9 is uiteengezet dat aanvullende regels worden voorgesteld met betrekking tot het 
onderzoek ter inbeslagneming of kennisneming van gegevens die zijn opgeslagen op een 
inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager of geautomatiseerd werk. Voor het onderzoek aan 
een elektronische gegevensdrager of een geautomatiseerd werk wordt een bevel van de officier 
van justitie vereist. Dit voorstel betreft daarmee een introductie van nieuwe rechtswaarborgen 
voor onderzoek dat een flinke inbreuk kan maken op het recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer en correspondentie. De mogelijke inbreuk op deze rechten die het gevolg kan zijn van 
het op deze wijze vergaren van gegevens krijgt zo een meer specifieke wettelijke grondslag, zoals 
grondwettelijk en verdragsrechtelijk vereist. 
Daarnaast wordt de definitie van “inbeslagneming van gegevens” geïntroduceerd. De opsporing 
kan bij de uitoefening van een aantal (steun)bevoegdheden aangetroffen gegevens onder zich 
nemen ten behoeve van de strafvordering. Deze gegevens moeten kunnen dienen om de waarheid 
aan de dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen, maar het kunnen 
ook gegevens zijn die moeten worden vernietigd. In het huidige wetboek is de term 
inbeslagneming voorbehouden aan voorwerpen. Door de regeling van de inbeslagneming van 
gegevens op dezelfde wijze op te stellen als de regeling van de inbeslagneming van voorwerpen, 
wordt die regeling toegankelijker en beter kenbaar. Het in beslag nemen van gegevens moet altijd 
een strafvorderlijk doel hebben en dat doel kan in verband staan met het opsporen van een 
strafbaar feit of met de noodzaak om schadelijke gegevens (denk bijvoorbeeld aan kinderporno) te 
vernietigen. In dat laatste geval heeft de inbreuk die met de inbeslagneming gepaard gaat de 
bescherming van de goede zeden of de rechten van anderen tot doel. 
 
Ook bij de inbeslagneming van gegevens is voorzien in een evenwichtig stelsel. Enerzijds geeft de 
regeling – in het licht van de algemene vereisten van accessibility en foreseeability - duidelijke 
voorschriften over de gevallen waarin gegevens in beslag kunnen worden genomen en welke 
steunbevoegdheden daartoe kunnen worden ingezet. Anderzijds is voorzien in de verplichting om, 
in het geval van inbeslagneming van gegevens, degene bij wie de gegevens in beslag zijn 
genomen daarvan zoveel mogelijk mededeling te doen. De verplichting om die persoon in kennis 
te stellen van het feit dat inbreuk op zijn rechten is gemaakt, vloeit voort uit artikel 13 EVRM dat 
bepaalt dat ieder wiens rechten en vrijheden op grond van het EVRM zijn geschonden, recht heeft 
op een daadwerkelijk rechtsmiddel (“effective remedy”) voor een nationale instantie, ook indien de 
schending is begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie. Voorwaarde voor 
een daadwerkelijk rechtsmiddel is dat degene op wiens rechten inbreuk is gemaakt in kennis is 
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gesteld van de gemaakte inbreuk. Alleen dan immers zal hij hierover het oordeel van een rechter 
kunnen inroepen.  
 
Hoewel de regeling van de doorzoeking van een woning en een kantoor van een professioneel 
verschoningsgerechtigde technisch iets anders is vormgegeven dan in het huidige wetboek, blijft 
het uitgangspunt (zie de artikelen 2.7.8.1 en 2.7.2.2.7) dat de doorzoeking van een woning en een 
kantoor van professioneel verschoningsgerechtigde is voorbehouden aan de rechter-commissaris. 
Alleen de rechter-commissaris kan de doorzoeking van deze plaatsen bevelen. De mogelijkheid tot 
een spoeddoorzoeking van een woning blijft bestaan. Het is echter de rechter-commissaris die de 
leiding blijft houden over de doorzoeking en hij bepaalt welke voorwerpen en gegevens in beslag 
worden genomen. Daarmee is voorzien in een ruimere bescherming van het in artikel 12 van de 
Grondwet gewaarborgde huisrecht. In de huidige regeling is het namelijk de officier van justitie of 
zelfs de hulpofficier van justitie die, na een verkregen machtiging van de rechter-commissaris, de 
leiding heeft over de doorzoeking van de woning. Omdat de doorzoeking van een woning als een 
zeer indringend dwangmiddel kan worden beschouwd, waarbij een inbreuk wordt gemaakt op het 
fundamentele recht van eerbiediging van het huisrecht, wordt het handhaven van deze constructie 
als onwenselijk aangemerkt. Vandaar dat de rechter-commissaris in dit wetsvoorstel de leiding 
over de doorzoeking blijft houden, ook in het geval van spoed. 
 
De opsporingsambtenaar is in bepaalde gevallen bevoegd tot het betreden van een plaats (artikel 
2.7.2.2.4). In dit artikel zijn ten opzichte van de huidige regeling twee wijzigingen doorgevoerd die 
betrekking hebben op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en 
correspondentie. Allereerst is het onderscheid tussen het betreden van een plaats en het 
doorzoeken van een plaats beter tot uitdrukking gebracht. Bij de betreding van een plaats mag de 
opsporingsambtenaar daar zoekend rondkijken. Dit zoekend rondkijken moet nadrukkelijk worden 
onderscheiden van de meer ingrijpende bevoegdheid tot het doorzoeken van plaatsen ter 
inbeslagneming. Voor deze meer ingrijpende bevoegdheid bestaan strengere regels. Door dit 
onderscheid ook uitdrukkelijk in de wet te hanteren, wint de regeling aan kenbaarheid en wordt de 
bestaande rechtswaarborg verduidelijkt. De tweede wijziging ziet op de rol van de rechter-
commissaris bij de betreding van een kantoor van een professioneel verschoningsgerechtigde. In 
artikel 2.7.2.2.4 wordt uitgesloten dat een opsporingsambtenaar een dergelijk kantoor betreedt. 
Dit betreft de introductie van een nieuwe rechtswaarborg. 
 
Met het voorgestelde artikel 2.7.2.2.8 wordt voorzien in een belangrijke waarborg met het oog op 
het ondubbelzinnig vaststellen dat de betrokkene uitdrukkelijk en vrijwillig zijn instemming 
verleent voor het doorzoeken van zijn woning. Met het geven van toestemming voor het 
binnentreden van de woning wordt afstand gedaan van het grondwettelijk beschermde huisrecht. 
Het geven van toestemming voor een doorzoeking van een woning kan dan ook ingrijpende 
gevolgen hebben. Het EHRM stelt hoge eisen aan toestemming die ertoe leidt dat afstand van dit 
beschermde huisrecht wordt gedaan. Deze afstand dient uitdrukkelijk en vrijwillig te zijn verleend 
op basis van voldoende verkregen informatie (“informed consent”). Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de rechter erop toeziet dat de toestemming rechtsgeldig is verkregen. Uit de 
rechtspraak volgt dat een opsporingsambtenaar, ook indien een woning met toestemming van de 
bewoner wordt binnengetreden, zich dient te legitimeren en het doel van het binnentreden dient te 
melden. Gezien het voorgaande is het wenselijk deze rechtspraak in dit voorstel te codificeren door 
een bepaling op te nemen met betrekking tot de doorzoeking van een woning met toestemming 
van de bewoner. 
 
13.5 Heimelijke bevoegdheden 

In paragraaf 10.4.1 is toegelicht dat in hoofdstuk 8 een nieuwe heimelijke bevoegdheid tot het 
stelselmatig vastleggen van gegevens betreffende een persoon uit open bronnen wordt 
opgenomen. Deze bevoegdheid moet worden beoordeeld in het licht artikel 8 EVRM en artikel 10 
Grondwet. Met de toepassing van de voorgestelde bevoegdheid wordt immers een inbreuk 
gemaakt op de rechten en vrijheden van de betrokkene(n), aangezien websites of 



76 
 

gegevensbestanden met persoonsgegevens door middel van geavanceerde programma’s 
geautomatiseerd en methodisch doorzocht kunnen worden. De gevonden informatie wordt 
vervolgens automatisch vastgelegd met als doel deze informatie te gebruiken ten behoeve van een 
opsporingsonderzoek naar een strafbaar feit. Door de bevoegdheid tot stelselmatige vastlegging 
van persoonsgegevens uit open bronnen in het wetboek op te nemen, wordt voldaan aan het 
grondwettelijke en verdragsrechtelijke vereiste dat de inmenging bij wet moet zijn voorzien. 
Uit de bescherming van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer vloeit eveneens 
voort dat de bevoegdheid noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving, in het belang 
van de openbare veiligheid en de voorkoming en vervolging van strafbare feiten. Onderzoek in 
open bronnen en het vastleggen van gegevens betreffende een persoon uit die open bronnen vindt 
nu ook reeds plaats op basis van de algemene bevoegdheidsbepaling waar dit wetsvoorstel in 
voorziet. Dit is mogelijk zolang er slechts een beperkte inbreuk op de privacy van betrokkene(n) 
wordt gemaakt. Vanuit de opsporingspraktijk is echter dringend behoefte aan de mogelijkheid om 
in open bronnen, meer in het bijzonder op internet, opsporingshandelingen te kunnen verrichten 
en daarbij grote(re) hoeveelheden persoonsgegevens te betrekken. De moderne 
communicatiemiddelen en –technieken zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en 
vanzelfsprekend maken ook verdachten en andere betrokkenen bij strafbare feiten veelvuldig 
gebruik van deze moderne middelen en technieken. Daarbij worden (digitale) sporen achtergelaten 
die van groot belang kunnen zijn voor de opsporing. Tot op zekere hoogte kan dit onderzoek 
worden verricht op basis van de algemene bevoegdheidsbepaling, maar gezien de grote 
hoeveelheid gegevens en de intensieve en geavanceerde manier van zoeken zal een zoekslag in 
open bronnen en het stelselmatig vastleggen van persoonsgegevens daaruit al snel een min of 
meer volledig beeld opleveren van iemand persoonlijk leven. Andere al bestaande (heimelijke) 
bevoegdheden voorzien echter ook niet in deze vorm van opsporing. De voorgestelde bevoegdheid 
is ingebed in een wettelijk kader dat voorziet in passende waarborgen, met een inzet die wordt 
beheerst door de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit en het onderzoeksbelang. 
Bovendien gelden voor de uitoefening van deze bevoegdheden de in paragraaf 10.4.1 beschreven 
voorwaarden, waaronder onder meer de voorwaarde dat de officier van justitie een in de tijd 
beperkt bevel tot uitoefening van deze bevoegdheid heeft gegeven. Daarmee is voorzien in 
adequate en effectieve waarborgen tegen willekeurige inmenging en misbruik. Tegen deze 
achtergrond kan worden geconcludeerd dat de voorgestelde bevoegdheid aan de maatstaf van 
artikel 8 EVRM voldoet. 
Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor de nieuwe heimelijke bevoegdheid tot stelselmatige 
locatiebepaling (zie paragraaf 10.4.2). 
 
13.6 Onderzoek door de rechter-commissaris 

De in hoofdstuk 10 geregelde bevoegdheden van de rechter-commissaris moeten worden bezien in 
de sleutel van het in artikel 6 van het EVRM neergelegde recht op een eerlijk proces, dat mede 
inhoudt dat in voldoende mate is voorzien in het recht op rechtsbijstand, “equality of arms” en 
andere verdedigingsrechten zoals het recht op tegenspraak, het recht op kennisneming van 
processtukken en het ondervragingsrecht. Het recht op tegenspraak omvat niet alleen de 
mogelijkheid om door de officier van justitie ingebrachte onderzoeksresultaten te weerspreken 
tijdens het onderzoek op de terechtzitting, maar ook de gelegenheid tot tegenspraak in het 
vooronderzoek, waaronder de mogelijkheid te verzoeken om aanvullend en tegenonderzoek. De 
wijzigingen die in hoofdstuk 10 zijn doorgevoerd ten opzichte van de huidige regeling beogen de 
mogelijkheid tot tegenspraak in het vooronderzoek te vergroten, onder meer door de verdediging 
in staat te stellen vanaf een vroeg stadium van het geding, en gedurende langere tijd, 
onderzoekswensen in te brengen. 
De informatievoorziening aan de verdachte, waaronder de toegang tot processtukken wordt 
verstevigd met het voorstel dat de officier van justitie zo spoedig mogelijk en uiterlijk drie 
maanden na het bevel gevangenhouding zowel de voorlopig gehechte verdachte als de rechter-
commissaris informeert over de stand van zaken in het opsporingsonderzoek en ervoor zorgdraagt 
dat de verdachte kan kennisnemen van de alsdan beschikbare processtukken voor zover dat nog 
niet is gebeurd. 
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Het ondervragingsrecht wordt versterkt doordat de verdachte vaker dan volgens de huidige 
regeling bij het verhoor van een getuige of deskundige door de rechter-commissaris aanwezig kan 
zijn en doordat de officier van justitie, de raadsman en de verdachte niet alleen vragen op kunnen 
geven die zij aan de getuige of de deskundige gesteld wensen te zien, maar deze ook zelf vragen 
kunnen stellen. In dit licht moet overigens ook de in hoofdstuk 3 opgenomen nieuwe mogelijkheid 
worden bezien om de raadsman van de verdachte bijzondere toegang te verlenen tot het verhoor 
van de getuige door opsporingsambtenaren. 
 
14 Financiële gevolgen en uitvoeringsconsequenties 

14.1 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 consequenties 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 de 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 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 thans 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 pas bij de Veeg- en Invoeringswet kunnen worden gegeven. Wel is vooruitlopend daarop in 
2016 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 enig idee te geven van de orde van 
grootte van een bepaald effect. Hierbij moet worden bedacht dat de tabel een zekere relatieve 
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waarde heeft; doordat de ketenorganisaties zeer verschillend van omvang zijn43, betekent een 
effect van een x-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 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 
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. 
 
14.2 Hoofdstukken 1, 2, 4 en 9 

In samenspraak met de ketenpartners en de advocatuur is vastgesteld dat de hoofdstukken 1, 2, 4 
en 9 geen uitvoeringsconsequenties hebben. 
 
14.3 Hoofdstuk 3 (Het verhoor door opsporingsambtenaren)  

Omdat de bepalingen over het verhoor van de verdachte ongewijzigd in dit hoofdstuk zijn 
overgenomen uit de twee wetten van 17 november 2016, Stb. 475 en 476, wordt voor de 
uitvoeringsconsequenties daarvan verwezen naar de memories van toelichting bij de 
wetsvoorstellen die tot deze wetten hebben geleid (Kamerstukken II 2014/15, 34 157, nr. 3, blz. 
57-62 en Kamerstukken II 2014/15, 34 159, nr. 3, blz. 21-22). 
 
In samenspraak met de ketenpartners en de advocatuur is vastgesteld dat dit hoofdstuk voor de 
BOD’en en de KMar slechts geringe en voor de overige ketenpartners geen of geen 
noemenswaardige uitvoeringsconsequenties zal hebben. 
 
De politie heeft onderzoek laten verricht naar de voorgestelde bepalingen over: 
 
1) de uitnodiging van de getuige voor een verhoor (artikel 2.3.1.2); 
2) de identiteitsvaststelling van de getuige (artikel 2.3.3.1); 
3) de toegang tot het getuigenverhoor (artikelen 2.3.3.2 en 2.3.3.3); en 
4) de aan het proces-verbaal van verhoor te stellen eisen (artikel 2.3.1.3). 
 
Het openbaar ministerie (hierna: het OM) heeft aan de hand van de resultaten van het onderzoek 
door de politie onderzoek verricht naar de bepalingen die specifiek zien op het met toestemming 
van de officier van justitie verlenen van (bijzondere) toegang tot het bijwonen van het 
getuigenverhoor. 
 
14.3.1 Uitvoeringsconsequenties van de onderzochte bepalingen 

1. Uitnodiging van de getuige voor een verhoor (artikel 2.3.1.2) 
Omdat de voorgestelde bepaling overeenkomt met artikel 27d zoals dat is opgenomen in de wet 
van 17 november 2016, Stb. 475, zal deze bepaling niet leiden tot een toename van de werklast. 
                                                
43 Zo zijn bij de Nationale Politie ruim 60.000 politieambtenaren in dienst. Bij de KMar zijn circa 6.000 mensen 
werkzaam. 
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2. Identiteitsvaststelling (artikel 2.3.3.1)  
Omdat de identiteitsvaststelling van de getuige niet leidt tot wijzigingen van de bestaande praktijk, 
zal de bepaling niet leiden tot een wijziging van de werklasten. 
Het wetsvoorstel brengt geen verandering in de bestaande praktijk, omdat van verhoorde getuigen 
thans bijna altijd al de identiteit wordt vastgesteld. In de artikelsgewijze toelichting is aangegeven 
in welke gevallen sprake is van een “verhoor”; alleen in die gevallen is de bepaling van toepassing. 
Omdat niet vereist dat de identiteit in alle gevallen voorafgaand aan een getuigenverhoor wordt 
vastgesteld, zal de werklast voor opsporingsambtenaren op dit punt gelijk blijven. 
 
3. Toegang tot het getuigenverhoor (artikelen 2.3.3.2 en 2.3.3.3) 
Het gaat in de voorgestelde bepalingen, zoals in het artikelsgewijs deel wordt toegelicht, niet om 
een recht van de getuige of de persoon die bij het verhoor aanwezig wil zijn; er bestaat geen 
(inspannings)verplichting voor de opsporingsambtenaar om de aanwezigheid van deze personen te 
bewerkstelligen.  
Ook in de huidige praktijk komt het voor dat aan een van de genoemde personen toestemming 
wordt verleend om bij het getuigenverhoor te zijn. In zoverre zal het wetsvoorstel dus geen 
uitvoeringsconsequenties hebben. Nieuw is dat de verhorende opsporingsambtenaar toestemming 
aan de officier van justitie moet vragen wanneer hij overweegt toegang te verlenen aan de 
raadsman van de verdachte (artikel 2.3.3.2, onderdeel b). (Voor de derde die bijstand aan de 
verhorende ambtenaar verleent (artikel 2.3.3.2, onderdeel a) geldt deze eis reeds op grond van 
het bestaande beleid.) Dit zal voor de politie en het openbaar ministerie naar verwachting leiden 
tot een beperkte toename van de werklast.  
Verder kan ten aanzien van de artikelen 2.3.3.2 en 2.3.3.3 worden opgemerkt dat de afweging 
door de opsporingsambtenaar of toegang tot het verhoor zal worden verleend, maakt diens werk 
enerzijds mogelijk iets ingewikkelder maakt in gevallen waarin een variatie aan verzoeken tot 
toegang zich aandient. De complexiteit zal gelegen zijn in het in voorkomende gevallen toepassen 
van verschillende afwegingskaders - met en zonder toestemming van de officier van justitie. 
Anderzijds kan worden gewezen op de voordelen van de voorgestelde bepalingen; zie daarvoor de 
artikelsgewijze toelichting bij de genoemde artikelen. 
 
4. Proces-verbaal van getuigenverhoor (artikel 2.3.1.3)  
Het tweede lid van artikel 2.3.1.3 bepaalt dat de verklaringen van de getuige in het proces-verbaal 
van verhoor zo veel mogelijk in zijn eigen woorden worden opgenomen en zo veel mogelijk in 
vraag- en antwoordvorm worden opgenomen.  
Zoals in de artikelsgewijze toelichting is opgemerkt, dient de voorgestelde bepaling - op het punt 
van de weergave van de getuigenverklaring - te worden gezien als een (wettelijke) aanvulling 
daarop en ondersteuning daarvan.  
 
In de huidige praktijk wordt de vraag-antwoordvorm vooral bij zwaardere zaken of complexe 
verhoren al gebruikt. In deze gevallen zal de voorgestelde bepaling niet voor een toename van de 
werklast zorgen. 
Naast de vraag-en antwoordvorm komt in de huidige praktijk ook de zakelijke weergave in 
monoloogvorm voor (‘de getuige x verklaarde y’). Deze vorm wordt in de praktijk vooral toegepast 
in processen-verbaal waarin beknopt verslag wordt gedaan van een of meer korte verklaringen, 
bijvoorbeeld afgelegd na een verkeersongeluk of bij een buurtonderzoek. Voor zover het niet gaat 
om een verhoor, maar om een korte inventarisatie van welke getuigen op straat aanwezig waren 
en wie iets gezien heeft, valt dit niet onder de voorgestelde bepaling. Zie ook de artikelsgewijze 
toelichting bij artikel 2.3.3.1. 
Voor zover het gaat om andere gevallen waarin thans de zakelijke weergave wordt toegepast, zal 
de bepaling naar verwachting leiden tot een toename van werklasten. Op dit moment wordt 
getracht in beeld te brengen om hoeveel gevallen het gaat. Zoals in de artikelsgewijze toelichting 
bij onderhavig artikel is aangegeven, moet hierbij bedacht worden dat de zinsnede “zoveel 
mogelijk” enige ruimte biedt voor een beoordeling door opsporingsambtenaren of het raadzaam is 
de vraag- en antwoordvorm al dan niet toe te passen.  
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Er bestaan ook tussenvormen, waarbij noch sprake is van de vraag-en antwoordvorm, noch van 
een zakelijk weergave. Bij deze tussenvormen worden de gestelde vragen en antwoorden expliciet 
in de opgetekende getuigenverklaring verwerkt, bijvoorbeeld: “u vraagt mij waar ik mij gisteren 
om 11.00 uur bevond. Ik was toen in Amsterdam”. Deze methode wordt veelvuldig toegepast bij 
niet complexe getuigenverhoren in de wat minder zware strafzaken en bij het opmaken van de wat 
uitgebreidere processen-verbaal van aangifte, die door de opname van de verklaring van de 
aangever in voorkomende gevallen tevens kunnen worden gezien als processen-verbaal van 
getuigenverhoor. In deze gevallen zal de voorgestelde bepaling naar verwachting niet voor een 
toename van werklasten zorgen, nu de verbalisant in dergelijke gevallen feitelijk niet meer hoeft 
te doen dan zijn vraag en het antwoord van de getuige (of aangever) in zijn proces-verbaal 
afzonderlijk van elkaar op te tekenen. 
 
Opgemerkt wordt dat de bepaling geen wijziging beoogt aan te brengen in de wijze waarop het 
verhoor wordt voorbereid of ingericht. Zie ook de artikelsgewijze toelichting bij paragraaf 
2.3.1.3.Op dit punt worden dus geen uitvoeringsconsequenties verwacht.  
 
De uitvoeringsconsequenties van de voorgestelde bepaling zullen gelet op het voorgaande naar 
verwachting beperkt zijn. 
 
14.3.2 Kwantificering van de structurele uitvoeringsconsequenties  

Voor zover mogelijk zijn de hierboven besproken uitvoeringsconsequenties gekwantificeerd. De 
voorstellen betekenen voor de politie een beperkte structurele werklasttoename van ongeveer  
1 fte (€100.000). Voor het openbaar ministerie betekenen de voorstellen eveneens een beperkte 
structurele werklasttoename van ongeveer 1 fte (€160.000 - €185.000). 
 
14.4 Hoofdstuk 5 (Bevoegdheden tot vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming) 

Onderzoek is verricht dan wel vindt nog plaats naar de bepalingen over: 
 
1) de doorbreking van de ‘negentigdagenregel’ (artikel 2.5.4.3.3.2); en 
2) de voorlopige vrijheidsbeperking (afdeling 5.4.2). 
 
Ten aanzien van de overige bepalingen in hoofdstuk 5 is in samenspraak met de ketenpartners en 
de advocatuur vastgesteld dat deze geen of geen noemenswaardige uitvoeringsconsequenties 
hebben.  
 
14.4.1 Uitvoeringsconsequenties van de onderzochte bepalingen  

1. Doorbreking ‘negentigdagenregel’ (artikel 2.5.4.3.3.2) 
Zie ook paragraaf 7.2. De doorbreking van de ‘negentigdagenregel’ heeft naar verwachting 
aanzienlijke uitvoeringsconsequenties. Vanwege de samenhang met de bepalingen over het 
onderzoek door de rechter-commissaris worden deze besproken in paragraaf 14.8 over de 
uitvoeringsconsequenties bij hoofdstuk 10. 
 
2. Voorlopige vrijheidsbeperking (afdeling 5.4.2) 
Zie ook paragraaf 7.3. Bij de bespreking van de mogelijke uitvoeringsconsequenties is vastgesteld 
dat de wettelijke regeling alleen er niet toe zal leiden dat in meer gevallen vrijheidsbeperkende 
verboden en verplichtingen in plaats van voorlopige hechtenis worden opgelegd, gezien de 
overeenkomsten met de huidige regeling van de schorsing van de voorlopige hechtenis. 
Overwogen is dat de doelstellingen slechts kunnen worden bereikt indien een beleidskader wordt 
ontwikkeld, waarin concreet wordt gemaakt hoe uitvoering wordt gegeven aan de uitgangspunten 
van het wetsvoorstel. 
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Momenteel (begin 2017) wordt een verdiepende analyse uitgevoerd, die is gericht op het 
verkrijgen van inzicht in:  
 
1) de aard en de omvang van de - ten opzichte van de schorsing extra - groep verdachten voor 
wie vrijheidsbeperkende verboden en verplichtingen een passend alternatief voor voorlopige 
hechtenis zouden kunnen zijn; 
2) de noodzakelijke veranderingen in de uitvoeringspraktijk; en  
3) hetgeen nodig is om de verwachte potentie (punt 1) te bereiken en de noodzakelijke 
veranderingen in de uitvoeringspraktijk (punt 2) te realiseren. 
 
Het gaat hierbij nog niet om het uitvoeren van kwantitatief onderzoek, maar vooral om het geven 
van een kwalitatieve indicatie van implicaties voor organisaties, processen en instrumenten. De 
uitvoeringsconsequenties zullen in kaart worden gebracht zodra dat kan. Hierover kan op dit 
moment slechts - en in veronderstellende zin - het volgende worden gezegd. Indien de rechter 
daadwerkelijk in meer gevallen een bevel tot voorlopige hechtenis achterwege zal laten en in 
plaats daarvan vrijheidsbeperkende verboden en verplichtingen zal opleggen, zou sprake kunnen 
zijn van de volgende uitvoeringsconsequenties voor: 
 

a. De reclassering: mogelijk meer en/of (indien uitvoerbaar) snellere adviezen en vaker 
reclasseringstoezicht. 

b. Het openbaar ministerie, de rechtspraak, de advocatuur en de reclassering: minder 
raadkamerzittingen in verband met de (verlenging van de) voorlopige hechtenis en 
daarmee verband houdende werklasten. 

c. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI): wijzigingen in benodigde celcapaciteit en 
vervoersbewegingen naar zittingen. 

d. De politie, het openbaar ministerie, de rechtspraak, de advocatuur en de reclassering: 
door een groei van het aantal gevallen waarin een bevel tot voorlopige hechtenis 
achterwege zal blijven, zal ook het aantal verdachten die zich niet houden aan de 
vrijheidsbeperkende verboden en verplichtingen, toenemen. Dit betekent een 
werklasttoename voor de genoemde organisaties, samenhangend met de opsporing en 
aanhouding van die verdachten en het behandelen van vorderingen van het openbaar 
ministerie tot de toepassing van voorlopige hechtenis. 

  
14.5 Hoofdstuk 6 (Bevoegdheden met betrekking tot het lichaam)  

De voorstellen in dit hoofdstuk vormen voor een aanzienlijk deel een uitwerking van de 
doelstellingen om het vooronderzoek en de regeling van de opsporingsbevoegdheden te 
vereenvoudigen en procedures te stroomlijnen (zie paragraaf 8). In verschillende artikelen in 
hoofdstuk 6 zijn wijzigingen aangebracht die zorgen voor een vereenvoudiging en stroomlijning en 
die daardoor de effectiviteit en efficiëntie van de opsporing ten goede zullen komen. Omdat een 
aantal wijzigingen in verschillende artikelen zijn doorgevoerd, zullen hier eerst enkele 
overkoepelende werklastgevolgen worden besproken. Vervolgens zal worden ingegaan op de 
uitvoeringsconsequenties van een aantal specifieke bepalingen. 
 
14.5.1 Werklastverminderingen (overstijgend) 

1. (Hulp)officier van justitie 
Voor het uitoefenen van het kledingonderzoek met een strafvorderlijk doel is in artikel 2.6.2.1 
geen bevel van de (hulp)officier van justitie meer nodig. 
Voor de inzet van de overige onderzoeken met betrekking tot het lichaam heeft de hulpofficier van 
justitie dezelfde bevoegdheden gekregen als de officier van justitie. Dit betekent dat de huidige 
werklast die samenhangt met het overleg met dan wel tussen de hulpofficier van justitie en de 
officier van justitie wegvalt.  
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2. Ernstige bezwaren 
Het wegvallen van het vereiste van ernstige bezwaren bij het kledingonderzoek (titel 6.2), het 
onderzoek aan en in het lichaam (titels 6.3 en 6.4) en het DNA-onderzoek (afdeling 6.5.7) zorgt 
ervoor dat het toepassingsbereik van die bevoegdheden wordt verruimd. Dit zal de effectiviteit van 
het opsporingsonderzoek ten goede komen doordat verdachten in een eerder stadium - als alleen 
nog maar sprake is van een verdenking - van verdere verdenking kunnen worden uitgesloten of de 
verdenking die op hen rust, juist kan worden bevestigd, waardoor andere dure, tijdrovende en 
soms ingrijpende opsporingsmethoden niet meer altijd nodig zullen zijn en doorlooptijden zullen 
worden verkort. Voorts leidt het vervallen van het genoemde vereiste tot een lastenverlichting 
voor de politie doordat de opsporingsambtenaar het bestaan van ernstige bezwaren niet meer in 
zijn proces-verbaal hoeft te motiveren.  
 
3. Nieuwe bevoegdheden 
In hoofdstuk 6 is een aantal nieuwe bevoegdheden opgenomen die een positieve invloed zullen 
kunnen hebben op een efficiënt verloop van het opsporingsonderzoek: andere 
opsporingsmethoden of –handelingen zullen daardoor niet meer nodig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de bevoegdheid voor de opsporingsambtenaar om van staande gehouden verdachten bij 
twijfel over de identiteit op straat vingerafdrukken te nemen (artikel 2.6.5.2.1, eerste lid). Het zal 
de politie (en de betrokken burger) tijd besparen wanneer minder personen ten behoeve van de 
vaststelling van de identiteit overgebracht moeten worden naar een bureau en 
opsporingsambtenaren zullen hierdoor in de toekomst meer tijd kunnen doorbrengen op straat. De 
effectiviteit van de opsporing kan met dit voorstel sterk verbeteren.  
 
14.5.2 Uitvoeringsconsequenties specifieke bepalingen  

Omdat de bepalingen over onderzoek naar gebruik van geweldbevorderende middelen (afdeling 
6.5.3) inhoudelijk ongewijzigd zijn ten opzichte van de recent ingevoerde artikelen 55d en 55e 
wordt voor de uitvoeringsconsequenties daarvan verwezen naar de memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel dat tot invoering van deze artikelen in het huidige wetboek heeft geleid (zie 
Kamerstukken II 2013/14, 33 799, nr. 3, blz. 13). 
 
In samenspraak met de ketenpartners en de advocatuur is vastgesteld dat dit hoofdstuk voor de 
BOD’en en de KMar slechts geringe en voor de overige ketenpartners geen of geen 
noemenswaardige uitvoeringsconsequenties zal hebben. 
 
De politie en het openbaar ministerie hebben onderzoek verricht naar de bepalingen over:  
 
1) het vastgelegde bevel (artikel 2.6.1.1);  
2) de vrijwillige medewerking van de verdachte of een derde (artikel 2.6.1.3);  
3) onderzoek aan de kleding (artikel 2.6.2.1); 
4) onderzoek aan het lichaam (artikel 2.6.3.1) 
5) overig onderzoek met betrekking tot het lichaam: a. afname vingerafdrukken bij 
staandehouding (artikel 2.6.5.2.1), b. het opnemen van de lichaamsmaten, het maken van foto- 
en video-opnamen, het nemen van afdrukken van de schoenzolen of delen van het lichaam 
(artikelen 2.6.5.4.1 en 2.6.5.4.2), c. confrontatie (artikel 2.6.5.6.1); d. DNA-onderzoek (afdeling 
6.5.7); en e. onderzoek met betrekking tot het lichaam van een overleden verdachte of slachtoffer 
(artikel 2.6.6.1). 
 
1. Het vastgelegde bevel (artikel 2.6.1.1) 
Deze bepaling zal bij de bevoegdheid van artikel 2.6.5.4.2, eerste lid (het nemen van een of meer 
afdrukken van delen van het lichaam van de verdachte) – waarin niet afzonderlijk is bepaald dat 
het bevel ook mondeling kan worden gegeven - leiden tot een zeer beperkte werklasttoename, 
omdat vooraf een schriftelijk bevel zal moeten worden gevraagd en worden gegeven, terwijl van 
het bevel thans achteraf mededeling kan worden gedaan in het proces-verbaal. Ten aanzien van 
de bevoegdheden van artikel 2.6.5.4.3, eerste lid, onderdelen a en b (het afnemen van haar van 
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de verdachte ten behoeve van haarvergelijkend of isotopenonderzoek), en 2.6.5.5.1 (onderzoek 
ten aanzien van fysieke eigenschappen) wordt hierdoor ook slechts een zeer beperkte 
werklasttoename verwacht. Deze nieuwe bevoegdheden hebben namelijk een beperkte 
aanvullende functie en zullen naar verwachting niet vaak worden toegepast. 
 
2. Vrijwillige medewerking (artikel 2.6.1.3) 
Voor vrijwillige medewerking is op dit moment geen schriftelijke toestemming vereist. Er wordt 
achteraf verslag van gedaan in het proces-verbaal. Een uitzondering hierop vormt de vrijwillige 
medewerking aan een DNA-onderzoek en een onderzoek naar een besmettelijke ziekte: daarvoor 
is nu al schriftelijke toestemming vereist.  
De voorgestelde bepaling zal evenwel niet zorgen voor een werklasttoename, omdat het 
schriftelijk vastleggen van toestemming vooraf door digitale formulieren en handtekeningen 
ongeveer even veel tijd zal kosten als vastlegging achteraf in het proces-verbaal.  
  
3. Onderzoek aan de kleding (artikel 2.6.2.1) 
Een van de wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling is dat de bevoegdheid tot het 
toepassen van het kledingonderzoek ter opsporing van strafbare feiten in beginsel rechtstreeks is 
toebedeeld aan de opsporingsambtenaar en niet meer aan de hulpofficier van justitie of officier 
van justitie. Zie ook paragraaf 14.4.1, eerste onderdeel. 
Dat is anders indien de verdachte zich voor het onderzoek geheel of gedeeltelijk dient te ontdoen 
van zijn kleding, waardoor zijn boven- of onderlichaam wordt ontbloot (vierde lid) en indien sprake 
is van een kledingonderzoek bij een derde (vijfde lid).  
Het openbaar ministerie verwacht dat het vierde lid – waarin is bepaald dat een bevel van de 
(hulp)officier nodig is bij kledingonderzoek waarbij ontbloot moet worden - geen 
uitvoeringsconsequenties zal hebben, nu het er in de praktijk op zal neerkomen dat de hulpofficier 
van justitie het bevel zal geven. Dat wordt ook ten aanzien van de bevoegdheid van het vijfde lid – 
waarin is bepaald dat de officier van justitie een bevel moet geven indien het gaat om een 
onderzoek aan de kleding van een derde – geconcludeerd, omdat het openbaar ministerie 
verwacht dat het deze bevoegdheid zeer weinig zal toepassen. 
 
4. Onderzoek aan het lichaam (artikel 2.6.3.1) 
In artikel 2.6.3.1 is de beperking voor de hulpofficier van justitie van het huidige artikel 62a 
(“indien het optreden van de officier van justitie niet kan worden afgewacht”) komen te vervallen, 
zodat hij het schotrestenonderzoek in alle gevallen zelfstandig kan bevelen. Het wegvallen van 
verplicht overleg tussen de hulpofficier van justitie en de officier van justitie zal voor de 
hulpofficier in die gevallen waarin geen sprake is een spoedeisende situatie leiden tot een zeer 
beperkte werklastvermindering. Ook het vervallen van de voorwaarde dat een onderzoek alleen 
maar kan worden ingezet als sprake is van ernstige bezwaren tegen de verdachte, leidt tot een 
werklastvermindering, omdat de opsporingsambtenaar deze ernstige bezwaren niet meer hoeft te 
onderbouwen in zijn proces-verbaal. Due werklastvermindering zal waarschijnlijk zeer beperkt zijn. 
Zie ook paragraaf 14.4.1. 
De verruiming van de bevoegdheid van de hulpofficier van justitie om onderzoek aan het lichaam 
te bevelen, zal tot een zeer beperkte werklastverlichting voor het openbaar ministerie leiden.  
 
5. Overige onderzoek met betrekking tot het lichaam  

 
a. Afname vingerafdrukken bij staandehouding (artikel 2.6.5.2.1) 
Het eerste lid van artikel 2.6.5.2.1 bevat de nieuwe bevoegdheid om vingerafdrukken te kunnen 
nemen van de staande gehouden verdachte in geval over zijn identiteit twijfel bestaat. 
Zoals in paragraaf 14.4.1 al is aangegeven, kan de effectiviteit van de opsporing met dit voorstel 
sterk verbeteren. Het effect laat zich evenwel niet kwantificeren, kort gezegd door het toenemende 
gebruik van de in de toelichting op artikel 2.6.5.2.1 genoemde app MEOS (Mobiel effectiever op 
straat), waardoor de identiteit van staande gehouden verdachte in steeds meer gevallen op straat 
kan worden vastgesteld, nog zonder het scannen van vingerafdrukken. Daardoor is nu niet in te 
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schatten wat het bijkomende effect van het mogen afnemen van vingerafdrukken op straat zal 
zijn. 
De nieuwe bevoegdheid zal mogelijk leiden tot een toename van het aantal gevallen waarin de 
officier van justitie (of hulpofficier van justitie) op grond van het vierde lid aan de 
opsporingsambtenaar het bevel zal geven om van de verdachte die is aangehouden wegens een 
lichter strafbaar feit dan een misdrijf waarop gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld, een 
of meer gezichtsfoto’s of vingerafdrukken te nemen indien er, ondanks dat tijdens de 
staandehouding van de verdachte zijn vingerafdrukken zijn genomen en vergeleken, twijfel over 
zijn identiteit is blijven bestaan. Bij gebreke van kwantitatieve gegevens kan dit mogelijke effect 
voor het openbaar ministerie evenwel niet worden berekend.  
 
b. Het opnemen van de lichaamsmaten, het maken van foto- en video-opnamen, het nemen van 
afdrukken van de schoenzolen of delen van het lichaam (artikelen 2.6.5.4.1 en 2.6.5.4.2) 
De huidige maatregelen in het belang van het onderzoek (artikel 61a) kunnen thans in beginsel 
alleen door de hulpofficier van justitie worden bevolen indien het optreden van de officier van 
justitie niet kan worden afgewacht. In de artikelen 2.6.5.4.1 en 2.6.5.4.2, waarin een deel van die 
maatregelen in het belang van het onderzoek is opgenomen, is deze beperking niet overgenomen. 
Dit betekent dat de huidige werklast voor de hulpofficier van justitie die samenhangt met het 
overleg met de officier van justitie, wegvalt. Het effect voor de politie kan echter - bij gebreke van 
cijfers - niet in kwantitatieve zin worden omschreven. 
Verder is ten aanzien van de genoemde bevoegdheden het verdenkingscriterium gewijzigd. 
Verwacht wordt dat hierdoor geen noemenswaardige veranderingen zullen optreden in de mate 
waarin de bevoegdheden thans worden toegepast.  
De mogelijke uitvoeringsconsequenties voor het openbaar ministerie kunnen - door het ontbreken 
van cijfers van de politie - niet worden vastgesteld. 
 
c. Confrontatie (artikel 2.6.5.6.1) 
Het verdenkingscriterium voor het bevel tot het houden van een confrontatie wordt verlaagd van 
verdenking van een voorlopigehechtenismisdrijf naar verdenking van een misdrijf waarop naar de 
gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld. Dit betekent dat de confrontatie in beginsel in 
meer zaken zal kunnen worden toegepast. Verder is bepaald dat het bevel tot een confrontatie 
waarbij de verdachte wordt bevolen om zijn hoofdhaar, snor of baard te laten afscheren, afknippen 
of groeien alleen door de officier van justitie kan worden gegeven. In het onderzoek van het 
openbaar ministerie wordt aangenomen dat het openbaar ministerie - door de verlaging van het 
verdenkingscriterium - jaarlijks in ongeveer 75 extra gevallen een schriftelijk bevel tot een 
zodanige meervoudige confrontatie zal moeten geven, met een zeer beperkte werklasttoename als 
gevolg. 
 
d. DNA-onderzoek (afdeling 6.5.7) 
De effecten voor de werklasten van de politie die het gevolg zijn van de in paragraaf 14.4.1 
besproken wijzigingen in de regeling van het DNA-onderzoek kunnen niet worden gekwantificeerd: 
momenteel is sprake van een ‘autonome groei’ van de inzet van deze bevoegdheid. Niet kan 
worden voorspeld hoe deze groei zich zal ontwikkelen tot het moment waarop dit wetsvoorstel tot 
wet is verheven en in werking is getreden. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van een aantal 
nieuwe ‘trends’ die, kort gezegd, leiden tot meer snelheid en efficiëntie bij DNA-onderzoek. De 
genoemde factoren maken het onmogelijk de effecten van het voorliggende voorstel te isoleren en 
deze te kwantificeren.  
Daarom wordt in het onderzoek van het openbaar ministerie vermeld dat de mogelijke 
uitvoeringsconsequenties van het wegvallen van de eis van ernstige bezwaren voor het openbaar 
ministerie niet zijn vast te stellen. Wel laat het onderzoek van het openbaar ministerie zien dat het 
wegvallen van de genoemde hoorplicht, inclusief de benodigde tijd ter voorbereiding, reistijd en 
verslaglegging, zal leiden tot een besparing voor het openbaar ministerie.  
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e. Onderzoek met betrekking tot het lichaam van een overleden verdachte of slachtoffer (artikel 
2.6.6.1)  
Deze regeling vormt, zoals in het artikelsgewijs deel is toegelicht, een explicitering van de 
bestaande bevoegdheid van de officier van justitie om een deskundige te benoemen die ten 
aanzien van een in beslag genomen, overleden verdachte of slachtoffer, die onderzoeken verricht 
die met het oog op de waarheidsvinding noodzakelijk zijn. Omdat het gaat om een explicitering en 
met deze regeling zoveel mogelijk is aangesloten bij de huidige praktijk, zal zij voor de politie en 
het openbaar ministerie zeer beperkte uitvoeringsconsequenties hebben. 
 
14.5.3 Kwantificering van de structurele uitvoeringsconsequenties 

Voor zover mogelijk zijn de verwachte uitvoeringsconsequenties zoals die hierboven zijn 
beschreven gekwantificeerd.  
Voor de politie betekenen de voorstellen zowel een structurele toename (0,3 fte; ca. €35.000) als 
een structurele afname van werklasten (0,2 fte; ca. €23.000). Voor het openbaar ministerie 
betekenen de voorstellen een structurele afname van werklasten (ca. €70.000).  
 
14.6 Hoofdstuk 7 Bevoegdheden met betrekking tot voorwerpen en gegevens 

De uitvoeringsconsequenties van hoofdstuk 7 zullen in samenspraak met de ketenpartners in de 
consultatiefase worden onderzocht. 
 
14.7 Hoofdstuk 8 (Heimelijke bevoegdheden)  

Zoals in paragraaf 10 is toegelicht, beoogt dit hoofdstuk oplossingen te bieden voor de grote 
administratieve lasten die in de praktijk bij de uitvoering van de bestaande regeling van de 
bijzondere opsporingsbevoegdheden worden ervaren. In paragraaf 10.3 is al ingegaan op de 
beoogde vermindering van administratieve lasten. In aanvulling daarop wordt hier het volgende 
opgemerkt. 
 
Tappen op naam (artikel 2.8.2.7.1, tweede en vierde lid, onderdeel a) 
Het effect van het “tappen op naam” op de werklasten wordt groot geacht, omdat voor een nieuw 
telefoonnummer geen nieuw bevel en geen nieuwe machtiging nodig is als dit nieuwe nummer in 
gebruik is bij een persoon waarvoor al een machtiging tot het opnemen van telecommunicatie is 
afgegeven, een bevel is opgesteld en in de machtiging van de rechter-commissaris is bepaald dat 
het tappen op naam is toegestaan. Het aantal malen dat een bevel van de officier van justitie en 
een machtiging van de rechter-commissaris moeten worden aangevraagd, wordt met dit voorstel 
gereduceerd. Dit voorstel is overgenomen uit het wetsvoorstel bijzondere procedures van 
strafvorderlijke aard (Kamerstukken II 2016/17 PM). Voor de uitvoeringsconsequenties wordt 
daarom verwezen naar de memorie van toelichting bij dat wetsvoorstel. 
 
Opnemen vertrouwelijke informatie (artikel 2.8.2.8.1) 
Het voorstel waardoor het mogelijk wordt dat elke opsporingsambtenaar met een technisch 
hulpmiddel vertrouwelijke communicatie, die plaatsvindt anders dan met gebruikmaking van de 
diensten van een aanbieder van een communicatiedienst, vastlegt, wordt overgenomen uit het 
wetsvoorstel bijzondere procedures van strafvorderlijke aard (Kamerstukken II 2016/17 PM). 
Doordat de opsporingsambtenaren van de BOD’en na een bevel daartoe van de officier van justitie 
(na machtiging van de rechter-commissaris) de bevoegdheid tot het vastleggen van vertrouwelijke 
communicatie zelfstandig kunnen uitoefenen vindt een verschuiving van werkzaamheden plaats 
tussen de BOD’en en de politie. Daarnaast vindt besparing van overlegtijd plaats. Het effect op de 
werklast zal beperkt zijn. Voor een toelichting op de uitvoeringsconsequenties wordt verwezen 
naar de memorie van toelichting bij dat wetsvoorstel. 
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14.7.1 Uitvoeringsconsequenties van de onderzochte bepalingen 

De politie, de BOD’en, de KMar, het openbaar ministerie, de Domeinen Roerende Zaken (DRZ) en 
de rechtspraak hebben onderzoek verricht naar de vormvoorschriften met betrekking tot:  
 
1) de vormvoorschriften met betrekking tot het het bevel van de officier van justitie (artikel 
2.8.1.1.1); 
2) kennisgeving aan betrokkene (artikel 2.8.1.3.1); 
3) stelselmatige observatie (artikel 2.8.2.1.1); 
4) bevoegdheden ten aanzien van een besloten plaats (artikel 2.8.2.2.1); 
5) pseudo-koop of –dienstverlening (artikel 2.8.2.3.1); 
6) stelselmatige vastlegging van persoonsgegevens uit open bronnen (artikel 2.1.3.1); 
7) stelselmatige inwinning van informatie (artikel 2.8.2.5.1); 
8) infiltratie (artikel 2.8.2.6.1); 
9) vastleggen telecommunicatie (artikel 2.8.2.7.1); 
10) vastleggen vertrouwelijke communicatie (artikel 2.8.2.8.1); 
11) stelselmatige locatiebepaling (artikel 2.8.2.10.1). 
 
Ten aanzien van de overige bepalingen is in samenspraak met de ketenpartners en de advocatuur 
vastgesteld dat deze geen of geen noemenswaardige uitvoeringsconsequenties zullen hebben. 
 
1. De vormvoorschriften met betrekking tot het bevel van de officier van justitie (artikel 2.8.1.1.1) 
De gevolgen voor de werklast van de mogelijkheid tot het geven van een mondeling bevel door de 
officier van justitie bij infiltratie en bij het betreden van een woning zonder toestemming van de 
rechthebbende ter uitvoering van het vastleggen van vertrouwelijke communicatie – een 
mogelijkheid die de huidige wet niet kent - is onderzocht. Op grond van de voorgestelde regeling 
kan van deze mogelijkheid alleen in uitzonderingssituaties (bij dringende noodzaak) gebruik 
worden gemaakt. Het bevel wordt binnen drie dagen vastgelegd door de officier van justitie. 
Omdat het enkel gaat om uitzonderingssituaties en de tijd die gepaard gaat met het geven van 
een mondeling bevel en de vastlegging achteraf nagenoeg gelijk is aan de tijd die gepaard gaat 
met de vastlegging van een bevel vooraf, is de impact op de werklast beperkt. 
 
Uit het onderzoek naar de te verwachten effecten van de aanvankelijk voorgenomen introductie 
van het zogeheten “combibevel” – waardoor voor bevoegdheden die op hetzelfde moment worden 
aangevraagd, niet meer verschillende bevelen hoeven te worden afgegeven indien de 
bevoegdheden tegen dezelfde persoon worden uitgeoefend - blijkt dat er inderdaad een 
werklastafname optreedt maar dat die vermoedelijk beperkt is. Onderzoeken doorlopen namelijk 
een "escalatiemodel" waarbij achtereenvolgens (gaandeweg het onderzoek) heimelijke 
bevoegdheden worden ingezet. De officier van justitie en de rechter-commissaris toetsen bij de 
vraag of er een zwaardere bevoegdheid mag worden ingezet, of lichtere bevoegdheden al zijn 
ingezet, dan wel ingezet zouden kunnen worden. Daarnaast is er vanuit beschikbare capaciteit een 
natuurlijke rem op de toepassing van de combinatie van heimelijke bevoegdheden. Voor veel 
voorkomende criminaliteit is er bovendien beperkt sprake van de inzet van meerdere heimelijke 
bevoegdheden in een opsporingsonderzoek. De combinatie van heimelijke bevoegdheden op 
hetzelfde moment is dan niet of nauwelijks aan de orde. Het voorstel is dan ook niet opgenomen in 
dit wetsvoorstel. Wel is in de artikelsgewijze toelichting op artikel 2.8.1.1.1 toegelicht dat de 
voorgestelde bepalingen, evenals het huidige wetboek, het opnemen van meerdere bevoegdheden 
in één bevel toelaat. 
 
2. Kennisgeving aan betrokkene (artikel 2.8.1.3.1) 
Het openbaar ministerie verwacht een beperkte toename van werklasten vanwege de uitbreiding 
van de groep van personen naar de rechthebbende van een besloten plaats in geval van 
vastleggen van telecommunicatie of de bewoner van een woning ten aanzien van wie de 
notificatieplicht zal gelden (artikel 2.8.1.3.1, onderdelen c en d). Ten aanzien van de nieuwe 
heimelijke bevoegdheden in dit hoofdstuk, zoals het stelselmatig vastleggen van 
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persoonsgegevens uit open bronnen, waarvoor de notificatieplicht zal gaan gelden, kan de 
toename van de werklast wegens het ontbreken van (betrouwbare) cijfers niet worden 
gekwantificeerd door het openbaar ministerie. In dit verband is nog van belang dat de 
notificatieverplichting in bepaalde gevallen achterwege kan blijven; zie ook artikel 2.8.1.3.1, 
eerste lid, tweede volzin, en derde lid. 
 
3. Stelselmatige observatie (artikel 2.8.2.1.1) 
 
a. Verhoging van het verdenkingscriterium (eerste lid) 
Het verdenkingscriterium voor de toepassing van de bevoegdheid tot stelselmatige observatie 
wordt verhoogd van verdenking van een misdrijf naar verdenking van een misdrijf waarop een 
gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld. Dit betekent dat de bevoegdheid tot stelselmatige 
observatie niet meer inzetbaar is bij de misdrijven waarop gevangenisstraf van minder dan een 
jaar is gesteld. Het beeld is dat deze bevoegdheid in de huidige praktijk niet dan wel zeer beperkt 
wordt ingezet bij misdrijven waarop gevangenisstraf van minder dan een jaar is gesteld, waardoor 
de voorgestelde wijziging naar verwachting geen (noemenswaardig) effect op de huidige werklast 
heeft. 
 
b. Het betreden van besloten plaatsen als steunbevoegdheid (vierde en zesde lid) 
Het vierde lid maakt het mogelijk dat de officier van justitie in zijn bevel tot uitoefening van 
stelselmatige observatie kan bepalen dat meerdere besloten plaatsen kunnen worden betreden. 
Dit voorkomt dat de officier van justitie voor het betreden van meerdere besloten plaatsen telkens 
een nieuw bevel moet afgeven. Op grond van het zesde lid, onderdeel b, vermeldt het bevel de 
plaatsen of “een zo nauwkeurig mogelijk aanduiding” van de plaatsen die kunnen worden betreden 
(zie ook de artikelsgewijze toelichting bij artikel 2.8.2.1.1, vierde lid). Zaken waarbij het op basis 
van de huidige regeling niet mogelijk is om een besloten plaats exact te specificeren, maar waarbij 
het op dat moment wel mogelijk is een grove indicatie van die locatie te geven (zie de 
artikelsgewijze toelichting voor een voorbeeld), ondervinden voordeel van de voorgestelde 
wijziging. Indien opsporingsambtenaren in dergelijke zaken tijdens hun stelselmatige observatie 
worden geconfronteerd met een geobserveerd persoon die een besloten plaats betreedt, is het 
minder vaak nodig (telefonisch) contact op te nemen met de officier van justitie met als doel hem 
om toestemming te vragen om die persoon ook in de besloten plaats te observeren. Exacte cijfers 
over de tijdsbesteding van het overleg tussen opsporingsambtenaar en officier van justitie en 
cijfers over het aantal zaken waarin de besloten plaats niet exact kon worden gespecificeerd 
ontbreken, maar referenten schatten dat de effectiviteit van het stelselmatig observeren toeneemt 
nu de observatie in minder gevallen zal worden onderbroken voor noodzakelijk overleg met de 
officier van justitie. De kans op het “uit het oog verliezen” van de persoon in kwestie neemt af, 
waardoor het mogelijk is sneller bewijs te verzamelen en het opsporingsonderzoek te verkorten. 
Dit levert een kwalitatief voordeel op voor de politie. In de overige situaties blijft het overleg 
noodzakelijk om het betreden van besloten plaatsen die niet van te voren in het bevel zijn 
gespecificeerd te bespreken.  
Na de observatie zal nog wel telefonisch contact tussen de opsporingsambtenaar en de officier van 
justitie plaatsvinden over de plaatsen die ter uitvoering van de stelselmatige observatie zijn 
betreden. Het aantal gevallen waarin naar aanleiding van dit overleg door de officier van justitie 
een mondeling bevel wordt gegeven, dat vervolgens binnen drie dagen moet worden vastgelegd, 
zal afnemen. Hiermee vindt een beperkte afname van werklast plaats voor de officier van justitie.  
 
In de voorgestelde bepaling geldt niet langer een hoger verdenkingscriterium voor het betreden 
van één of meer besloten plaatsen, niet zijnde een woning, ter uitvoering van de stelselmatige 
observatie dan voor de uitvoering van de stelselmatige observatie zelf geldt. Zoals in de 
artikelsgewijze toelichting wordt omschreven, is deze wijziging onder andere ingegeven door 
uitvoeringsproblemen die zich als gevolg van de huidige regeling voordoen. Doordat niet langer 
een hoger verdenkingscriterium geldt, kan met de nieuwe wet in de aldaar beschreven gevallen 
een besloten plaats worden betreden ter uitvoering van de stelselmatige observatie. Hiermee 
worden de mogelijkheden voor de opsporing vergroot. 
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c. Normering van het betreden van de besloten plaats om een technisch hulpmiddel te verwijderen 
na afloop van het bevel (vijfde lid) 
Doordat op basis van het oorspronkelijke bevel tot een maand na afloop van de periode 
waarbinnen aan het bevel uitvoering is gegeven het technisch hulpmiddel kan worden verwijderd 
en daartoe de besloten plaats nogmaals mag worden betreden, hoeft geen nieuw bevel of 
verlenging van het bevel te worden aangevraagd en te worden opgesteld. Wegens het ontbreken 
van (betrouwbare) cijfers kon de afname van werklasten bij de politie en het openbaar ministerie 
niet worden gekwantificeerd. In 2017 zal een nulmeting worden uitgevoerd om het effect van deze 
bepaling te kunnen kwantificeren. 
 
Ook bij de bevoegdheden ten aanzien van een besloten plaats (2.8.2.2.1), vastleggen 
telecommunicatie (2.8.2.7.1) en vastleggen vertrouwelijke communicatie (2.8.2.8.1) geldt dit 
voorschrift. 
 
2 Bevoegdheden ten aanzien van een besloten plaats (2.8.2.2.1) 
 
a. Verlaging van het verdenkingscriterium 
Het verdenkingscriterium bij de bevoegdheden ten aanzien van een besloten plaats wordt verlaagd 
van verdenking van een voorlopigehechtenismisdrijf naar verdenking van een misdrijf waarop 
gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld. Dit leidt tot een verruiming van de categorie 
zaken waarin deze bevoegdheid uitgeoefend kan worden. Dit heeft tot gevolg dat de kring van 
personen ten aanzien van wie de bevoegdheid kan worden ingezet wordt verruimd. Afhankelijk 
van de in te zetten capaciteit kan dit leiden tot een toename in de toepassing van deze 
bevoegdheid. De politie zal deze verruiming alleen benutten wanneer dat bijdraagt aan het 
onderzoeksdoel. Daarnaast kan de bevoegdheid slechts op bevel van de officier van justitie worden 
uitgeoefend, die een aanvraag van een heimelijke bevoegdheid zal toetsen op de wettelijke 
vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Volgens bevraagde referenten bij de politie is het 
om deze redenen niet aannemelijk dat deze heimelijke bevoegdheid wordt ingezet bij de 
misdrijven die door deze verruiming zijn toegevoegd. Tot slot vallen, zoals de artikelsgewijze 
toelichting wordt opgemerkt, de meeste frequent voorkomende tweejaarplusmisdrijven al onder 
het voorlopigehechteniscriterium. De uitgebreide toepassingsmogelijkheden als gevolg van het 
lichtere verdenkingscriterium zullen naar verwachting dan ook niet of nauwelijks leiden tot een 
toename van de inzet van deze heimelijke bevoegdheid. Als gevolg van de voorgestelde wijziging 
is er naar verwachting dan ook geen (direct) effect op de huidige werklasten. De voorgestelde 
wijziging zal voornamelijk bijdragen aan een toename van de effectiviteit van de opsporing. 
 
b. Normering van het betreden van de besloten plaats om een technisch hulpmiddel te verwijderen 
na afloop van het bevel (2.8.2.2.1, tweede lid) 
Verwezen wordt naar de toelichting bij onderdeel 3, onder c. 
 
5. Pseudo-koop of –dienstverlening (artikel 2.8.2.3.1) 
Het voorstel wijzigt het verdenkingscriterium van deze bevoegdheid van verdenking van een 
voorlopige hechtenisfeit naar verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van twee jaar of 
meer is gesteld. Tevens kan deze bevoegdheid– anders dan voorheen - ook tegen een andere 
persoon dan de verdachte kan worden uitgeoefend. Beide wijzigingen leiden tot een verruiming 
van de kring van personen ten aanzien van wie de bevoegdheid kan worden ingezet. Afhankelijk 
van de in te zetten capaciteit kan dit leiden tot een toename van de toepassing van deze 
bevoegdheid. De politie zal deze verruiming alleen benutten wanneer dat bijdraagt aan het 
onderzoeksdoel. Daarnaast kan de bevoegdheid slechts op bevel van de officier van justitie worden 
uitgeoefend, die een aanvraag van een heimelijke bevoegdheid zal toetsen op de wettelijke 
vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Volgens bevraagde referenten bij de politie is het 
om deze redenen niet aannemelijk dat deze heimelijke bevoegdheid vaak zal worden ingezet bij de 
misdrijven die door deze verruiming zijn toegevoegd. Tot slot vallen, zoals ook in de 
artikelsgewijze toelichting wordt opgemerkt, de meeste frequent voorkomende 
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tweejaarplusmisdrijven al onder het voorlopigehechteniscriterium. De uitgebreide 
toepassingsmogelijkheden als gevolg van het lichtere verdenkingscriterium zullen naar 
verwachting dan ook niet of nauwelijks leiden tot een toename van de inzet van deze heimelijke 
bevoegdheid. Dit geldt ook voor de wijziging van "verdachte" naar "persoon". Omdat ook hier de 
inzet van de bevoegdheid wordt beheerst door de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit 
en het onderzoeksbelang, zal het toepassingsbereik per saldo niet veel ruimer worden dan op 
grond van de huidige systematiek. Winst is dat de bestaande rigiditeit die in de praktijk als 
belemmerend wordt ervaren, komt te vervallen. De persoon in kwestie hoeft niet te worden 
aangemerkt en omschreven als verdachte. Onderzoeken naar doorverkoop van gestolen goederen 
via internet kunnen zo grondiger plaatsvinden (de persoon in kwestie kan het gestolen goed te 
goeder trouw hebben verkregen en dus een niet-verdachte persoon zijn). 
 
Als gevolg van de voorgestelde wijziging is er naar verwachting dan ook geen effect op de huidige 
werklasten van de politie en het openbaar ministerie. De voorgestelde wijziging zal voornamelijk 
bijdragen aan een toename van de effectiviteit van de opsporing. 
 
6. Stelselmatige vastlegging van persoonsgegevens uit open bronnen (artikel 2.1.3.1) 
Het voorstel bevat de nieuwe bevoegdheid om stelselmatig uit open bronnen persoonsgegevens 
vast te leggen. Zoals in paragraaf 10.4.1 is opgemerkt, kunnen opsporingsambtenaren op grond 
van de algemene bevoegdheidsbepaling van artikel 2.1.3.1 (en thans op grond van algemene 
taakstellende bepalingen) open bronnen raadplegen. Dit is anders indien het onderzoek in open 
bronnen zo intensief en diepgaand is dat daarmee een min of meer volledig beeld van bepaalde 
aspecten van het persoonlijk leven van betrokkene wordt verkregen.  
 
Hoewel een specifieke bevoegdheid voor het stelselmatig vastleggen van persoonsgegevens uit 
openbare bronnen in het huidige wetboek ontbreekt wordt dit door de politie al wel gedaan in 
opsporingsonderzoeken. Om te voorkomen dat dit zogenoemde "internet rechercheren" leidt tot 
een meer dan geringe inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, is 
door politie en openbaar ministerie een beleidslijn opgesteld waaruit volgt dat een bevel van de 
officier van justitie tot het stelselmatig inwinnen van informatie (het huidige artikel 126j) of 
stelselmatige observatie (het huidige artikel 126g) nodig is voor het stelselmatig vastleggen van 
persoonsgegevens uit open bronnen.  
 
Door het opnemen van de nieuwe bevoegdheid wordt een duidelijke grondslag gecreëerd voor het 
stelselmatig vastleggen van persoonsgegevens uit open bronnen in geval van verdenking van een 
misdrijf waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld. Opsporingsambtenaren zullen 
indien een meer dan geringe inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
aan de orde is, in plaats van een bevel stelselmatig inwinnen van informatie of stelselmatige 
observatiedaarvan een bevel stelselmatig vastleggen van persoonsgegevens uit open bronnen 
aanvragen. Er wordt dan ook geen effect op de werklasten verwacht. 
 
7. Stelselmatige inwinning van informatie (artikel 2.8.2.5.1) 

 
a. Verhoging van het verdenkingscriterium 
Het verdenkingscriterium voor de toepassing van de bevoegdheid tot stelselmatige inwinning van 
informatie wordt verhoogd van verdenking van een misdrijf naar verdenking van een misdrijf 
waarop gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld. Dit komt neer op een beperking ten 
opzichte van de huidige bepaling, omdat de bevoegdheid tot stelselmatige inwinning van 
informatie niet meer inzetbaar is bij de misdrijven waarop gevangenisstraf van minder dan twee 
jaar is gesteld. De voorgestelde wijziging van het verdenkingscriterium betekent een beperking 
van de categorie zaken waarin deze bevoegdheid uitgeoefend kan worden. Dit heeft tot gevolg dat 
de kring van personen ten aanzien van wie de bevoegdheid kan worden ingezet wordt ingekaderd. 
Het beeld is echter dat deze bevoegdheid in de huidige praktijk niet dan wel zeer beperkt wordt 
ingezet bij misdrijven waarop gevangenisstraf van minder dan twee jaar is gesteld. Als gevolg van 
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de voorgestelde wijziging is er naar verwachting dan ook geen (direct) effect op de huidige 
werklasten. 
 
b. Tegen een persoon 
De bevoegdheid kan – anders dan voorheen - ook tegen een andere persoon dan de verdachte kan 
worden uitgeoefend. Dit leidt tot een verruiming van de kring van personen ten aanzien van wie 
de bevoegdheid kan worden ingezet. Zie hierover ook de toelichting in deze paragraaf op 
onderdeel 5.  
 
c. Uitoefening door de KMar en de BOD’en 
Op grond van de huidige regeling is de uitoefening van de bevoegdheid tot stelselmatig inwinning 
van informatie belegd bij de ambtenaren van de politie. Op grond van het wetsvoorstel kunnen 
ook aangewezen militairen van de KMar en opsporingsambtenaren van de BOD’en de bevoegdheid 
tot het stelselmatig inwinnen van informatie zelfstandig uitoefenen. Ook voor hen geldt dat 
daartoe eerst een bevel van de officier moet worden afgegeven. 
 
In de huidige praktijk ondersteunt de politie de KMar en de BOD'en bij de uitoefening van deze 
bevoegdheid. De politie krijgt in ruil voor deze ondersteuning een financiële vergoeding van de 
KMar en de BOD'en. Aangezien er in de huidige praktijk sprake is van "inkoop" van uitvoering van 
de politiebevoegdheid door de KMar en de BOD'en, zijn er netto geen effecten op de bestaande 
werklast van de politie, de KMar en de BOD'en. 
 
Daarnaast zijn de KMar en de BOD'en als gevolg van de gewijzigde toepassingsvoorwaarden niet 
meer afhankelijk van prioritering, beschikbare capaciteit en wachttijden bij de politie voor het 
uitoefenen van deze heimelijke bevoegdheid. Vertraging in opsporingsonderzoeken van de KMar 
en BOD'en wordt hiermee voorkomen. Zij kunnen hiermee adequaat blijven inspelen op de huidige 
ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van fraude. Vooral bij de KMar en BOD'en zullen de 
kwalitatieve gevolgen van deze bepaling uit dit hoofdstuk neerslaan. 
 
Het voorgaande betekent niet dat deze partijen los van elkaar gaan werken. Samenwerking en 
coördinatie in en tussen lopende onderzoeken blijft van belang. In het Samenwerkingsbesluit 
bijzondere opsporingsbevoegdheden wordt de huidige samenwerking ingevuld. De onderdelen van 
dit besluit die zien op organisatie en processen zullen moeten worden aangepast en vernieuwd. In 
de voorgestelde bepaling is de grondslag opgenomen voor deze algemene maatregel van bestuur. 
  
8. Infiltratie (artikel 2.8.2.6.1) 

 
a. Voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris 
Voor de uitoefening van de bevoegdheid infiltratie is voorafgaande machtiging van de rechter-
commissaris in de voorgestelde regeling opgenomen als extra toepassingscriterium. Uit onderzoek 
van het openbaar ministerie en de rechtspraak blijkt dat het hier om een beperkt aantal 
machtigingen per jaar zal gaan. De werklasttoename voor het openbaar ministerie en de 
rechtspraak zal daarom zeer beperkt zijn. 
 
b. Uitoefening door militairen van de KMar en de BOD’en 
Op grond van de huidige regeling is de uitoefening van de bevoegdheid tot infiltratie belegd bij de 
ambtenaren van de politie. Op grond van het wetsvoorstel kunnen ook aangewezen militairen van 
de KMar en opsporingsambtenaren van de BOD’en de bevoegdheid tot infiltratie zelfstandig 
uitoefenen. Ook zij behoeven daartoe uiteraard een bevel van de officier van justitie, waarvoor ook 
een machtiging van de rechter-commissaris moet zijn afgegeven. Zie hierover ook de toelichting 
bij onderdeel 7, onder c. 
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9. Vastleggen telecommunicatie (artikelen 2.8.2.7.1-2.8.2.7.3) 
 

a. Geldigheidsduur (artikel 2.8.2.7.1, derde lid) 
Zoals in de artikelsgewijze toelichting is aangegeven, wordt de maximale geldigheidsduur van het 
bevel tot vastleggen van telecommunicatie verlengd van ten hoogste vier weken naar ten hoogste 
twee maanden. Dezelfde maximale geldigheidsduur geldt ook bij een verlenging van het bevel. 
Gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van een bevel voor het vastleggen van 
telecommunicatie is dat minder vaak sprake zal zijn van verlenging van de machtiging en het 
bevel. Referenten van de politie hebben aangegeven dat zij ook een daling van het aantal 
aangevraagde verlengingen voorzien. Deze daling zal vooral betrekking hebben op het aantal 
lopende taps binnen de onderzoeken naar zwaardere vormen van criminaliteit. Bij dit type 
onderzoeken is de gemiddelde looptijd van een tap langer dan bij onderzoeken naar lichtere 
vormen van criminaliteit. 
 
Het aanvragen van een verlenging van een tap vergt overlegtijd tussen de opsporingsambtenaar, 
de officier van justitie en de rechter-commissaris. Daarnaast is tijd gemoeid met het 
administratieve proces rondom de verlengingsaanvraag. Gegevens over het aantal taps dat na een 
eerste termijn van vier weken wordt verlengd, de gemiddelde looptijd van taps en het aantal 
aangevraagde verlengingen konden door de politie niet worden geleverd. De afdeling Interceptie 
en Sensing van de politie geeft aan dat ongeveer één derde van het totaal aantal taps wordt 
verlengd. Deze verhouding behelst het totaal aantal verlengingen; wanneer een individuele tap 
meerdere keren wordt verlengd worden alle verlengingen in deze verhouding meegeteld. 
 
Jaarlijks publiceert het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het jaarverslag samenvattende 
gegevens over het aantal taps die het betreffende jaar liep. In 2015 liepen er 24.063 taps 
(Kamerstukken II 2015/16, 34 475 VI, nr. 1). Dit betreft het aantal taps bij de politie, de KMar en 
de BOD’en. Naar schatting wordt 90% van de taps uitgevoerd door de politie. Het aantal initieel 
aangevraagde taps voor de politie in 2015 komt dan op 21.700. Wanneer ervan uit wordt gegaan 
dat één op de drie taps wordt verlengd, dan komt het totaal aantal verlengingen voor de politie uit 
op ruim 7.200. 
 
Bij de berekening van de werklast gaat de politie uit van de benodigde tijd van een verlenging van 
een lopende tap in een onderzoek naar zwaardere vormen van criminaliteit. Het opmaken van een 
verlengingsproces-verbaal duurt doorgaans langer in een dergelijk onderzoek dan in een 
onderzoek dat wordt uitgevoerd door regionale eenheden. De opsporingsambtenaar dient bij een 
verzoek om verlenging te onderbouwen waarom het nodig is het bevel te verlengen. Deze 
handeling in het administratieve proces zal minder vaak nodig zijn. 
 
Referenten van de politie geven aan dat het aannemelijk is dat een groot deel van de 7.200 
verlengingen voor de maximale termijn is afgegeven en meerdere keren wordt verlengd (het 
betreffen hier langlopende onderzoeken bij verdenkingen van zware vormen van criminaliteit). Een 
deel van de 7.200 verlengde taps profiteert van de voorgestelde bepaling. Het deel van de taps 
waarvoor op basis van de huidige regeling een bevel is afgegeven voor een periode van minder 
dan vier weken en waar op basis van de vastgelegde gegevens, verlenging plaatsvindt, valt hier 
buiten. Dit deel van de verlengde taps profiteert namelijk niet van de voorgestelde bepaling. 
Daarnaast is het aantal verlengingen afhankelijk van de termijn die de officier van justitie in zijn 
bevel en de rechter-commissaris in zijn machtiging opneemt. Deze termijn is afhankelijk van het 
onderzoeksdoel en de toets op de wettelijke vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Om 
deze reden hanteert de politie in het eigen onderzoek een theoretische bandbreedte van 50%-
75%. Het totaal aantal verlengingen ligt op basis van deze aannames in 2015 tussen 3.600 en 
5.400 per jaar.  
 
Voor de tijdsbesteding per verlengingsaanvraag wordt bij de politie vier uur gehanteerd. Deze vier 
uur bestaat uit het plegen van vooroverleg met de officier van justitie en het opmaken van het 
verlengingsproces-verbaal. Dit verlengingsproces-verbaal bevat onder andere de onderbouwing 
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aan de hand van informatie die de lopende tap tot nu toe heeft opgeleverd. De voorgestelde 
wijziging ten aanzien van de verlenging van de termijn van het vastleggen van telecommunicatie 
levert met dit rekenmodel een grote afname van werklast voor de politie op. 
Uit onderzoek van het platform BOD’en blijkt dat het proces van het aanvragen van een verlenging 
van een tap een keten van werkzaamheden betreft. Het onderzoeksteam formuleert de 
onderbouwing die ten grondslag ligt aan de verlengingsaanvraag. Een proces-verbaal voor de 
verlengingsaanvraag wordt opgesteld en aan het openbaar ministerie gezonden. Indien de officier 
van justitie het bevel tot verlengen tap afgeeft, sturen de BOD’en het proces-verbaal van aanvraag 
naar de afdeling Interceptie & Sensing van de politie, die de tap vervolgens aansluit/verlengt. De 
tijdsbesteding per verlengingsaanvraag schatten de BOD’en in op gemiddeld 2 uur. De 
voorgestelde wijziging ten aanzien van de verlenging van de termijn van het vastleggen van 
telecommunicatie levert met dit rekenmodel een zeer beperkte afname van werklast voor de 
BOD’en op. 
 
Naast de kwantitatieve afname van werklast worden ook kwalitatieve gevolgen voorzien bij de 
politie. Wanneer het aantal verlengingsaanvragen afneemt, neemt de beschikbare tijd voor het 
doen van opsporingsonderzoek toe, omdat er minder tijd gemoeid is met de aanvraag van de 
verlenging van een bevel en het bewaken van de termijn waarop een bevel tot opname 
telecommunicatie afloopt. Dit heeft naast een positief effect op de werklasten ook een positief 
effect op de effectiviteit van de opsporing. 
 
Ook voor het openbaar ministerie is de verwachting dat de aanpassing van de termijn zal leiden 
tot een afname van werklasten, voornamelijk in langlopende onderzoeken bij verdenking van 
zwaardere vormen van criminaliteit. Het aantal bevelen en machtigingen zal afnemen en dus zal 
sprake zijn van een vermindering van administratieve lasten. Ook het openbaar ministerie 
hanteert het aantal taps zoals is gepubliceerd in het jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie als basis voor hun onderzoek (2015: 24.063 taps). Wanneer ervan wordt uitgegaan dat 
één op de drie taps wordt verlengd, dan komt het totaal aantal verlengingen voor alle 
opsporingsdiensten samen in 2015 uit op ruim 8.000. Het openbaar ministerie hanteert in het 
eigen onderzoek ter aanduiding van het deel van het aantal verlengingen dat profiteert van de 
voorgestelde bepaling dezelfde bandbreedte als de politie. Het totaal aantal verlengingen ligt op 
basis van de aanname van een bandbreedte van 50%–75% in 2015 tussen de 4.000 en 6.000 per 
jaar. 
 
Voor de tijdsbesteding per verlengingsaanvraag wordt bij het OM in totaal gemiddeld 30 minuten 
gehanteerd. Deze tijdsbesteding bestaat uit gemiddeld 20 minuten voor de administratie. In deze 
tijd registreert de administratie de gegevens van het aanvraag-proces-verbaal van de 
opsporingsdienst en wordt de vordering van de machtiging van de rechter-commissaris 
opgemaakt. Daarnaast verwerkt de administratie de machtiging van de rechter-commissaris en 
wordt het bevel tot het verlengen van de tap ten behoeve van de opsporingsdienst opgemaakt. Tot 
slot houdt de administratie zich bezig met dossiervorming. De officier van justitie besteedt in 
totaal gemiddeld tien minuten aan de toetsing van het aanvraag proces-verbaal van de 
opsporingsdienst, het vorderen van de machtiging bij de rechter-commissaris, het geven van het 
bevel tot het verlengen van de tap aan de opsporingsdienst en het ondertekenen van documenten. 
De voorgestelde wijziging ten aanzien van de verlenging van de termijn van het vastleggen van 
telecommunicatie levert met dit rekenmodel een beperkte afname van de werklast voor het 
openbaar ministerie.  
 
Voor de rechtspraak wordt een beperkt effect op de werklast verwacht. Als gevolg van de 
voorgestelde bepaling is de verwachting dat in die gevallen waarin het opsporingsbelang vereist 
dat de bevoegdheid voor twee maanden kan worden uitgeoefend en daartoe ook een bevel wordt 
afgegeven, er minder sprake zal zijn van verlenging van de machtiging en het bevel. 
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c. Verplichting tot verstrekken van verkeersgegevens door de aanbieder bij vastleggen 
telecommunicatie (artikel 2.8.2.7.1, vijfde lid) 
In de huidige opsporingspraktijk wordt bij elk bevel tot het vastleggen van telecommunicatie een 
vordering van de officier van justitie tot het verstrekken van verkeersgegevens afgegeven aan de 
aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of openbare telecommunicatiedienst. In 
artikel 2.8.2.7.1, vijfde lid, wordt bepaald dat de medewerking die de aanbieder van een openbaar 
telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst moet verlenen, tevens het 
verstrekken van zogenaamde verkeersgegevens met betrekking tot de gebruiker en het 
communicatieverkeer van de gebruiker omvat. Dat betekent dat de officier van justitie geen aparte 
vordering tot het verstrekken van verkeersgegevens (huidig artikel 126n, eerst lid) hoeft te doen. 
Een en ander is onderbouwd in de artikelsgewijze toelichting.  
 
Als basiscijfer voor de politie wordt uitgegaan van het aantal lopende taps in 2015, berekend aan 
de hand van de gepubliceerde gegevens in het jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie.44 In 2015 liepen er 24.063 taps. Dit betreft het aantal taps bij de politie, de KMar en de 
BOD’en. Naar schatting worden 90% van de taps uitgevoerd door de politie. Het aantal lopende 
taps voor de politie in 2015 komt dan op 21.700. Hierbij dienen ook het totaal aantal verlengingen 
van lopende taps opgeteld te worden. Het totaal aantal verlengingen is ruim 7.200. In de huidige 
praktijk wordt daarom uitgegaan van 28.900 tap-bevelen (initiële taps + verlengingen) per jaar 
voor de politie en dus ook om hetzelfde aantal vorderingen met betrekking tot verkeersgegevens. 
Zie voor een nadere toelichting de bepaling over de geldigheidsduur onderdeel 9, onder b. 
Doordat toekomstige verkeersgegevens kunnen worden meegenomen in het bevel tot vastleggen 
telecommunicatie, zal sprake zijn van afname van het aantal vorderingen dat de officier van 
justitie doet. Het voorstel heeft echter geen effect op de werklasten van het openbaar ministerie. 
Uit het onderzoek van het openbaar ministerie blijkt dat in de huidige praktijk het bevel tot het 
vastleggen van telecommunicatie en de vordering tot het verstrekken van verkeersgegevens 
gecombineerd worden verwerkt.  
 
Als gevolg van de voorgestelde bepaling moeten bij een bevel tot het vastleggen van 
telecommunicatie ook de relevante verkeersgegevens over de periode waarbinnen uitvoering 
wordt gegeven aan het bevel worden verstrekt. Deze bevoegdheden worden in de huidige praktijk 
al gecombineerd aangevraagd door de politie en de BOD’en. Deze aanvragen worden in één 
proces-verbaal gerelateerd, met twee daaropvolgende vorderingen (het betreft vorderingen op 
grond van de huidige artikelen 126m en 126n) tot gevolg. Wanneer het bevel ook de verplichting 
tot het verstrekken van de toekomstige verkeersgegevens bevat, betekent dit dat de 
opsporingsambtenaar een handeling minder hoeft te verrichten bij het mailen van de aanbieder die 
de verkeersgegevens levert. De opsporingsambtenaar mailt nu het bevel vastleggen 
telecommunicatie op grond van artikel 126m en de vordering tot het verstrekken van 
verkeersgegevens op grond van artikel 126n naar de aanbieder. Als gevolg van de voorgestelde 
bepaling volstaat het enkel versturen van het bevel tot vastleggen telecommunicatie. Omdat dit 
bevel tevens de verplichting tot het verstrekken van verkeersgegevens omvat, scheelt dit de 
opsporingsambtenaar het bijvoegen van de huidige vordering op grond van artikel 126n in het e-
mailbericht. Deze besparing bedraagt enkele minuten per vordering. De politie voorziet hiermee 
een beperkte afname van werklasten voor de opsporingsambtenaar. De politie voorziet vooral 
voordeel voor de efficiëntie van het proces. De BOD’en voorzien een zeer beperkte afname van 
werklast voor de opsporingsambtenaren van de BOD’en. 
 
d. Verkrijgen van nummers met scanapparatuur (artikel 2.8.2.7.3, derde lid) 
Voorgesteld wordt de termijn voor het inzetten van scanapparatuur te verlengen van ten hoogste 
een week naar ten hoogste een maand. De korte periode van een week leidt tot 
uitvoeringsproblemen in de praktijk. Dat blijkt uit het feit dat in het merendeel van de zaken 
waarin de apparatuur wordt ingezet om een nummer te achterhalen meerdere keren een bevel 

                                                
44 Kamerstukken II 2015/16, 34 475 VI, nr. 1. 
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moet worden gegeven voordat het nummer is achterhaald. Een week blijkt daarvoor niet genoeg. 
Dit wordt uitgebreid onderbouwd in de artikelsgewijze toelichting. 
De voorgestelde wijziging betekent een vermindering van het aantal verlengingen van bevelen. Uit 
het onderzoek van de politie en het openbaar ministerie naar de te verwachten effecten van de 
voorgestelde wijziging blijkt dat hierdoor een werklastafname optreedt, maar dat deze 
vermoedelijk beperkt is. 
 
10. Vastleggen vertrouwelijke communicatie (artikel 2.8.2.8.1) 

 
a. Geldigheidsduur van de voorbereiding (zevende lid) 
De duur voor het betreden van besloten plaatsen en woningen ter voorbereiding van de uitvoering 
van het bevel tot vastleggen van vertrouwelijke communicatie wordt verlengd van een periode van 
ten hoogste vier weken (met de mogelijkheid tot verlenging van ten hoogste vier weken per 
verlenging) naar een periode van ten hoogste drie maanden. Deze geldigheidsduur kan eenmalig 
voor een periode van drie maanden worden verlengd. Naar verwachting zal daardoor sprake zijn 
van minder verlengingen van een bevel van de officier van justitie en een machtiging van de 
rechter-commissaris. Zie voor een onderbouwding hiervan de artikelsgewijze toelichting. 
 
Op vordering van de officier van justitie machtigt de rechter-commissaris thans de officier van 
justitie voor het afgeven van een bevel tot het vastleggen van vertrouwelijke communicatie. Dit 
bevel heeft een geldigheidsduur van ten hoogste vier weken. Deze geldigheidsduur kan telkens 
voor een periode van vier weken worden verlengd. Binnen de vier weken dient, naast het 
daadwerkelijk opnemen van de vertrouwelijke communicatie, ook de voorbereiding plaats te 
vinden. Die voorbereiding bestaat onder andere uit de verkenning van de plaats of de woning om 
te bepalen waar het technisch hulpmiddel geplaatst kan worden. Daarnaast betreft de 
voorbereiding het plaatsen van het technisch hulpmiddel in de besloten plaats of de woning. In de 
huidige praktijk blijkt het soms een uitdaging om binnen vier weken het technisch hulpmiddel te 
plaatsen én uitvoering te geven aan de bevoegdheid tot het vastleggen van vertrouwelijke 
communicatie. Met name in woningen en bedrijfspanden is dit een lastige opgave, ook de plaatsing 
dient heimelijk te gebeuren. De voorbereidingstijd kan maanden in beslag nemen omdat de 
mogelijkheid om het technisch hulpmiddel ongemerkt te plaatsen zich niet voordoet. In een 
dergelijke situatie moet de machtiging van de rechter-commissaris en het bevel van de officier van 
justitie telkens worden verlengd. De opsporingsambtenaar geeft om de vier weken een update van 
de situatie en vervolgens moet, indien de rechter-commissaris besluit dat deze bevoegdheid mag 
worden uit uitgevoerd, wederom een machtiging van de rechter-commissaris en een bevel van de 
officier van justitie worden aangevraagd, opgesteld en afgegeven. Exacte cijfers over het aantal 
verlengingen zijn niet beschikbaar. Referenten van de politie geven echter aan dat het geen 
uitzondering is dat het bevel en de machtiging worden verlengd. 
 
De voorgestelde verlenging van de periode om ter voorbereiding van de vastlegging van 
vertrouwelijke communicatie besloten plaatsen en woningen te betreden zal gevolgen hebben voor 
de werklasten van de opsporingsdiensten en het openbaar ministerie.  
 
De tijdsbesteding voor een verlenging van een bevel opname vertrouwelijke communicatie waarbij 
het technisch hulpmiddel nog niet is geplaatst, neemt volgens schattingen van de politie tien 
minuten tot een half uur in beslag. In die tijd zal vooroverleg plaatsvinden met de hulpofficier van 
justitie en de officier van justitie en vindt een onderbouwing van de verlenging plaats. Daarnaast 
zijn er administratieve lasten gemoeid met de aanvraag en het opstellen van de verlenging. De 
politie geeft aan dat de reden van de verlenging in veel gevallen zal zijn dat technisch hulpmiddel 
nog niet is geplaatst, waardoor de onderbouwing niet veel tijd in beslag hoeft te nemen. Als gevolg 
van de reductie van het aantal verlengingen schat de politie in dat een zeer beperkte afname van 
werklasten plaatsvindt bij de politie. 
 
De geboekte tijdwinst door de reductie van het aantal verlengingen zal voor de politie vooral 
kwalitatieve gevolgen hebben. De voorgestelde bepaling komt daarmee de effectiviteit van de 
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opsporing tegemoet. De politie geeft aan dat het bewaken van het aflopen van de machtiging 
(voordat de plaatsing daadwerkelijk kan worden uitgevoerd) eenvoudiger wordt, waardoor de kans 
van slagen van de inzet van deze bevoegdheid toeneemt. De efficiëntie van het werk zal daarnaast 
toenemen: de daadwerkelijke tijd in het aanvragen van een verlenging is niet meer nodig en 
daarbij gaat er geen “wachttijd” verloren aan het aanvragen van de verlenging. Verder zal de 
effectiviteit van het werk van het tactisch team in de voorbereiding toenemen: het beste moment 
voor de plaatsing kan worden gekozen waarbij men niet wordt gehinderd in het kiezen van dit 
moment door de naderende afloop van de korte termijn van een maand. 
 
De voorgestelde bepaling zal bij het openbaar ministerie leiden tot een vermindering van het 
aantal verlengingen van bevelen van de officier van justitie. Als gevolg van de reductie van het 
aantal verlengingen schat het openbaar ministerie in dat sprake zal zijn van een zeer beperkte 
afname van werklasten bij het openbaar ministerie. 
 
Ook betekent het voorstel een afname van het aantal machtigingen van de rechter-commissaris. 
Dit betekent naar verwachting een afname van werklasten voor de rechtspraak. Uit onderzoek van 
de rechtspraak blijkt dat in de meeste gevallen de tijdsbesteding van de verlenging van een 
machtiging beperkt is. Het effect op de werklast van de rechtspraak is dan ook beperkt. 
 
11. Stelselmatige locatiebepaling (artikel 2.8.2.10.1) 
De verwachting is dat deze nieuwe bevoegdheid voordelen oplevert ten aanzien van de effectiviteit 
van de opsporing. Aangenomen kan worden dat als gevolg van de uitoefening van deze nieuwe 
bevoegdheid de bevoegdheid tot stelselmatige observatie minder vaak zal worden ingezet, omdat 
in gevallen waarin het doel van de stelselmatige observatie is het achterhalen waar de persoon 
zich gedurende de dag begeeft in plaats daarvan deze nieuwe bevoegdheid kan worden ingezet. 
 
14.7.2 Kwantificering van de structurele uitvoeringsconsequenties 

De kwantificering van de structurele uitvoeringsconsequenties van hoofdstuk 8 zal in samenspraak 
met de ketenpartners in de consultatiefase worden bezien. 
 
14.8 Hoofdstuk 10 Onderzoek door de rechter-commissaris 

De rechtspraak en het openbaar ministerie hebben onderzoek verricht naar de voorgestelde 
bepalingen over de doorbreking van de “negentigdagenregel” en over het onderzoek door de 
rechter-commissaris:  
 
1) De doorbreking van de “negentigdagenregel” (artikel 2.5.4.3.3.2) 
 
De doorbreking wordt in hoofdstuk 5 over de bevoegdheden tot vrijheidsbeperking en 
vrijheidsbeneming (artikel 2.5.4.3.3.2) geregeld. De werklasteffecten worden evenwel, vanwege 
de samenhang met de hieronder onder 2 genoemde onderwerpen, in deze paragraaf besproken.  
 
De rechtspraak heeft - kort gezegd - onderzocht welke effecten de doorbreking van de 
negentigdagenregel heeft op de werklasten en kosten van de rechtspraak. Hierbij is onder meer 
gekeken naar het verwachte aantal zaken waarin verzoeken of vorderingen tot nader onderzoek 
niet meer aan de zittingsrechter worden gedaan, maar aan de rechter-commissaris en de 
mogelijke effecten daarvan op de zittingsduur en kosten van de raadkamer en op de werklasten en 
kosten van de rechter-commissaris. De rechtspraak heeft bij haar onderzoek aangetekend dat de 
eventuele gevolgen van de voorstellen in de fase van het hoger beroep nog niet in kaart zijn 
gebracht. 
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2) Onderzoek door de rechter-commissaris en in het bijzonder:  
 
a) artikel 2.10.6.2, tweede lid, dat bepaalt dat de rechter-commissaris, zolang het onderzoek op 
de terechtzitting niet is aangevangen, bevoegd is (met instemming van de voorzitter van de 
rechtbank) onderzoek te verrichten als bedoeld in artikel 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3; 
b) artikel 2.10.5.3, over door de rechter-commissaris te houden regiebijeenkomsten en  
c) artikel 2.10.5.1, dat voorschrijft dat de officier van justitie zo spoedig mogelijk en uiterlijk drie 
maanden nadat de gevangenhouding van de verdachte is bevolen, de verdachte een schriftelijke 
kennisgeving stuurt, met daarin de stand van zaken in het opsporingsonderzoek. 
 
Met betrekking tot het voorstel onder c) heeft het openbaar ministerie een inschatting gemaakt 
van i) het aantal kennisgevingen over de stand van zaken in het onderzoek dat op jaarbasis zal 
moeten worden verzonden en ii) de kosten daarvan. De rechtspraak heeft vervolgens, aan de hand 
van de resultaten hiervan, een inschatting gemaakt van het aantal extra zaken ten opzichte van 
de huidige praktijk waarin verzoeken aan de rechter-commissaris zullen worden gedaan. 
 
Ten aanzien van de overige voorgestelde bepalingen in hoofdstuk 10 hebben de rechtspraak en 
het openbaar ministerie geen onderzoek verricht, omdat zij daarbij geen (noemenswaardige) 
financiële of administratieve gevolgen voorzien, dan wel omdat de mogelijke effecten niet kunnen 
worden berekend. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij (nieuwe) bepalingen die de rechter-
commissaris ruimte laten om een bepaalde bevoegdheid afhankelijk van de zaak al dan niet toe te 
passen (“kan-bepalingen”) en die dus geen dwingende voorschriften bevatten waarvan het effect 
eenduidig kan worden bepaald. De overige ketenpartners hebben geen onderzoek verricht, omdat 
zij verwachten dat dit hoofdstuk voor hen niet of nauwelijks uitvoeringsconsequenties zal hebben.  
 
14.8.1 Uitvoeringsconsequenties van de onderzochte bepalingen 

De door de rechtspraak verwachte werklasteffecten vallen uiteen in de volgende vier onderdelen: 
 
1. Een afname van werklasten door een kortere behandeltijd ten aanzien van onderzoekswensen; 
2. Een toename van werklasten doordat de rechter-commissaris meer regiebijeenkomsten zal 
houden dan in de huidige praktijk; 
3. Een toename van werklasten doordat de raadkamer van de rechtbank meer beroepen tegen 
beslissingen van de rechter-commissaris zal behandelen; 
4. Een toename van werklasten doordat de beslissing over (verlenging van) de voorlopige 
hechtenis altijd door de meervoudige raadkamer zal moeten worden genomen, terwijl dat thans 
soms tijdens een enkelvoudige pro-formazitting gebeurt. 
 
Daarnaast heeft het openbaar ministerie onderzoek gedaan naar de kennisgevingen over de stand 
van het onderzoek die moeten worden verzonden. 
 
1. Kortere behandeltijd 
Zoals in paragraaf 7.2 is aangegeven, gebeurt het in de huidige praktijk dikwijls dat het 
opsporingsonderzoek na een periode van negentig dagen gevangenhouding nog niet is afgerond. 
Omdat het onderzoek op de terechtzitting volgens het huidige artikel 66, derde lid, uiterlijk na 
negentig dagen gevangenhouding moet aanvangen, zijn dan zogenoemde pro-formazittingen 
nodig. Beslissingen op onderzoekswensen van de verdachte (of het openbaar ministerie) worden 
dan door de zittingsrechter genomen, waarna de zaak - in geval van toewijzing van die wensen - 
in de regel wordt teruggewezen naar de rechter-commissaris voor het verrichten van nader 
onderzoek (het huidige artikel 316). Dit leidt tot nodeloze vertraging en doet afbreuk aan de 
kwaliteit van de rechtspleging.  
De voorgestelde doorbreking van de “negentigdagenregel”, in combinatie met het voorstel dat de 
rechter-commissaris tot de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting bevoegd zal zijn te 
beslissen op onderzoekswensen, leidt volgens de rechtspraak tot een forse werklastvermindering, 
doordat de beslissingen op onderzoekswensen die na negentig dagen gevangenhouding worden 
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ingediend, door één rechter (de rechter-commissaris) worden genomen, in plaats van - in 96% 
van de gevallen - door drie zittingsrechters. De rechter-commissaris kan daarbij meestal 
schriftelijk beslissen, zonder dat een regiebijeenkomst nodig zal zijn (zie hieronder onder 2). De 
totale behandeltijd van onderzoekswensen zal hierdoor fors afnemen.  
De genoemde voorstellen leiden naar verwachting tot een zeer grote afname van werklasten. 
De kosten voor juridische ondersteuning van de rechter-commissaris zullen volgens het onderzoek 
echter hoger uitvallen, doordat de rechtspraak verwacht dat kabinetten van de rechter-
commissaris door de toenemende stroom (complexe) zaken hoger gekwalificeerd personeel zullen 
moeten aantrekken.  
Daarnaast heeft de rechtspraak aangegeven dat verzoeken, vorderingen en overige 
afstemmingspunten in de huidige praktijk worden verzameld voor een pro-formazitting, waarna 
daarover tegelijkertijd wordt gesproken en beslist. Doordat de zittingsrechter in de regel niet meer 
zal beslissen op onderzoekswensen, valt het voordeel van gebundelde behandeling van die 
onderzoekswensen weg. Volgens de rechtspraak leidt dit ertoe dat er tussen het kabinet van de 
rechter-commissaris en het openbaar ministerie vaker contact nodig zal zijn. De rechtspraak 
verwacht op dit punt een werklasttoename, maar deze kon in het onderzoek niet worden 
gekwantificeerd. 
 
2. Meer regiebijeenkomsten 
Hoewel de rechtspraak zoals gezegd verwacht dat de rechter-commissaris in de meeste gevallen 
schriftelijk zal kunnen beslissen op onderzoekswensen (zie hierboven onder 1), neemt zij aan dat 
15% van de huidige pro-formazaken (ongeveer 500 zaken) daar te complex voor is, zodat in 
dergelijke zaken een of meer regiebijeenkomsten nodig zullen zijn. Dit betreft ten opzichte van de 
huidige praktijk een toename van regiebijeenkomsten. Dit zal leiden tot een beperkte toename van 
werklasten. 
 
3. Beroepen tegen beslissingen rechter-commissaris 
In de huidige praktijk is het zo dat afwijzende beslissingen van de zittingsrechter op 
onderzoekswensen niet vatbaar zijn voor (tussentijds) hoger beroep, vanwege artikel 406, eerste 
lid, dat bepaalt dat tegen vonnissen die geen einduitspraken zijn, hoger beroep slechts gelijktijdig 
met dat tegen de einduitspraak is toegelaten. Tegen afwijzende beslissingen door de rechter-
commissaris op onderzoekswensen zal echter conform de huidige praktijk hoger beroep openstaan 
bij de raadkamer van de rechtbank (artikel 2.10.1.2, zevende lid), althans, totdat een verzoekt tot 
dagbepaling van de terechtzitting door de officier van justitie (op te nemen in het wetsvoorstel tot 
vaststelling van Boek 4) wordt gedaan.  
Doordat het opsporingsonderzoek langer zal kunnen duren en dus meer verzoeken aan de rechter-
commissaris zullen worden gericht, zal het aantal zaken waarin beroep wordt ingesteld tegen een 
afwijzende beslissing door de rechter-commissaris (dat gebeurt nu in ongeveer 260 zaken) met 50 
tot 100% stijgen. Dit zal voor de raadkamers van de rechtbanken leiden tot een beperkte toename 
van werklasten.  
 
4. Voorlopige hechtenis door de meervoudige kamer 
De doorbreking van de “negentigdagenregel” brengt mee dat vorderingen tot verlenging van de 
voorlopige hechtenis na negentig dagen gevangenhouding door de raadkamer van de rechtbank 
zullen worden behandeld in plaats van door de zittingsrechter. In de huidige praktijk wordt op 135 
van die vorderingen door een “enkelvoudige pro-formakamer” beslist (tegen 3.204 zaken 
meervoudig). Omdat in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek 
(artikel 1.2.3.2) wordt bepaald dat behandeling van een vordering van het openbaar ministerie tot 
(verlenging van de) gevangenhouding of gevangenneming plaatsvindt door een meervoudige 
kamer van de rechtbank, zal enkelvoudige behandeling in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Dit 
levert een zeer beperkte toename van werklasten op. 
 
5. Kennisgeving 
Het openbaar ministerie schat in dat per jaar in ongeveer 2.500 strafzaken een kennisgeving over 
de stand van zaken in het onderzoek zal moeten worden verzonden, met een beperkte toename 
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van werklasten als gevolg. De rechtspraak heeft laten weten niet te verwachten dat door de 
verzending van die kennisgevingen sprake zal zijn van een grote toename van verzoeken aan de 
rechter-commissaris.  
 
14.8.2 Kwantificering van de structurele uitvoeringsconsequenties 

Voor de rechtspraak betekenen de voorstellen per saldo een zeer grote afname van werklasten. De 
jaarlijkse besparing zal tussen (afgerond) €2.700.000 en €4.200.000 bedragen. 
Voor het openbaar ministerie betekenen de voorstellen een structurele toename van werklasten. 
De kosten zullen (afgerond) €134.000 euro bedragen.  
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ARTIKELSGEWIJS DEEL 

In het hieronder opgenomen artikelsgewijs deel van deze memorie worden per hoofdstuk de titels, 
afdelingen en artikelen toegelicht, voor zover nodig in aanvulling op het algemeen deel van deze 
memorie. Het accent ligt daarbij op de ten opzichte van het huidige wetboek voorgestelde 
wijzigingen van inhoudelijke aard. Tekstuele en redactionele wijzigingen van niet-inhoudelijke 
aard, waaronder begrepen aanpassing aan hedendaags Nederlands, worden in beginsel niet 
vermeld of toegelicht. 
 
ARTIKEL I 
 
Boek 2 Het opsporingsonderzoek 
Het opschrift van Boek 2 is toegelicht in paragraaf 2. 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
De hoofdlijnen van dit hoofdstuk zijn toegelicht in paragraaf 3. 
 
Titel 1.1 Definities 
 
Artikel 2.1.1.1 
In dit artikel zijn definities opgenomen van begrippen die in Boek 2 worden gebruikt. Deze 
definities zijn ook van toepassing wanneer de begrippen buiten Boek 2 worden gebruikt. De reden 
om deze definities in het eerste hoofdstuk van Boek 2 op te nemen is dat de begrippen die zij 
omschrijven het vaakst voorkomen in en van groot belang zijn voor Boek 2. 
In dit artikel ontbreken definities waarvan het de bedoeling is dat die uitsluitend in een bepaald 
hoofdstuk van Boek 2 worden gebruikt, zoals de term verhorende ambtenaar en de term 
inbeslagneming van gegevens. De definities zijn in alfabetische volgorde geplaatst. 
 
Onderdelen a en f  
De definitie van aanbieder van een communicatiedienst, die binnen het kader van Boek 2 in de 
hoofdstukken 7 en 8 wordt gebruikt, en de definitie van gebruiker van een communicatiedienst, 
die binnen het kader van Boek 2 in hoofdstuk 7 wordt gebruikt, zijn ongewijzigd overgenomen uit 
het huidige artikel 126la. De definitie van aanbieder van een communicatiedienst is ontleend aan 
het Cybercrimeverdrag (artikel 1, onderdeel c). 
De definitie van aanbieder van een communicatiedienst heeft in beginsel een ruim bereik omdat 
ook een horecagelegenheid die de telefoon ter beschikking stelt aan een klant, onder het begrip 
aanbieder valt. Ditzelfde geldt voor aanbieders van internetdiensten, zoals veilingsites, die 
personen in staat stellen met elkaar contact te leggen. Uit het toelichtend rapport bij het 
Cybercrimeverdrag kan worden afgeleid dat voor de interpretatie van het begrip aanbieder van 
een communicatiedienst van belang is dat een bijzondere rol wordt vervuld met betrekking tot 
communicatie of de verwerking van gegevens op computersystemen (Punt 26: “The term "service 
provider" encompasses a broad category of persons that play a particular role with regard to 
communication or processing of data on computer systems”). Aldus dient het begrip aanbieder van 
een communicatiedienst zodanig te worden verstaan dat dit de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon betreft die een beroep of bedrijf uitoefent waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het 
aan andere personen bieden van de mogelijkheid om met elkaar te communiceren met behulp van 
een geautomatiseerd werk. Onder dit begrip vallen aanbieders van internetsites die in het kader 
van de uitoefening van hun beroep of bedrijf aan de klanten de mogelijkheid om met elkaar te 
communiceren als dienst aanbieden. Hieronder vallen niet aanbieders van internetsites waarvan de 
hoofdactiviteit niet is gericht op het aanbieden van andere diensten dan communicatie, zoals de 
verkoop van goederen of diensten, en die gebruik maken van de diensten van een aanbieder voor 
het tot stand brengen van de communicatie met en tussen de klanten. 
Niet is vereist dat de aanbieder een openbare dienst aanbiedt; ook als de dienst wordt aangeboden 
aan een besloten kring van personen sprake kan sprake zijn van een aanbieder als bedoeld in de 
definitie (Punt 26: “Under (i) of the definition, it is made clear that both public and private entities 
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which provide users the ability to communicate with one another are covered. Therefore, it is 
irrelevant whether the users form a closed group or whether the provider offers its services to the 
public, whether free of charge or for a fee. The closed group can be e.g. the employees of a 
private enterprise to whom the service is offered by a corporate network”).  
Onder het begrip aanbieder valt tevens de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gegevens 
verwerkt of opslaat ten behoeve van een zodanige dienst of de gebruikers van die dienst. Dit 
omvat diensten op het gebied van de ‘hosting’ en ‘caching’ van gegevens en het bieden van 
toegang tot het netwerk. De verwerking of opslag dient echter te geschieden ten behoeve van de 
communicatiedienst of de gebruikers van de dienst (Punt 27: “ However, a mere provider of 
content (such as a person who contracts with a web hosting company to host his web site) is not 
intended to be covered by this definition if such content provider does not also offer 
communication or related data processing services”). 
Voor de volledigheid moet worden vermeld dat in het wetsvoorstel computercriminaliteit III 
(Kamerstukken II 2016/17, 34 372, A) wordt voorgesteld deze definities te verplaatsen naar de 
betekenistitel van het Eerste Boek van het huidige wetboek. Omdat deze definities in het nieuwe 
wetboek echter in de eerste plaats betekenis hebben voor Boek 2 – het desbetreffende begrip 
komt ook voor in Boek 7 en Boek 8 – wordt voorgesteld deze definities hier op te nemen. 
 
Onderdelen c en k 
Voor de betekenis van de begrippen brief en poststuk, die in hoofdstuk 7 worden gebruikt, wordt 
aangesloten bij de betekenis die deze begrippen hebben in de Postwet 2009. Ook artikel 13 
Grondwet waarin het briefgeheim is gewaarborgd, sluit bij deze betekenis aan (Kamerstukken II 
2013/14, 33 989, nr. 3, blz. 9). Op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Postwet 
2009 wordt onder een brief verstaan: de op een fysieke drager aangebrachte geadresseerde 
schriftelijke mededelingen. Onder een brief worden niet alleen in een envelop verpakte schriftelijke 
mededelingen gevat, maar ook niet verpakte mededelingen, zoals een ansichtkaart. Onder 
poststuk wordt op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Postwet 2009 verstaan: een 
brief of een ander bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geadresseerd stuk. Artikel 2 
van het Postbesluit 2009 bepaalt welke andere geadresseerde stukken als poststuk moeten 
worden aangemerkt. Dit zijn kort gezegd postpakketten, berichten in brailletekens, dagbladen en 
tijdschriften. 
 
Onderdelen d, e en g 
Het begrip gegevens, dat door heel Boek 2 wordt gebruikt, en het begrip geautomatiseerd werk, 
dat in de hoofdstukken 7, 8 en 9 wordt gebruikt, zijn thans alleen in het Wetboek van Strafrecht 
gedefinieerd. Artikel 80quinquies Sr bepaalt dat onder gegevens worden verstaan iedere weergave 
van feiten, begrippen en instructies, op een overeengekomen wijze, geschikt voor overdracht, 
interpretatie of verwerking door personen of geautomatiseerde werken. Deze definitie is 
inhoudelijk ongewijzigd overgenomen. 
 
Artikel 80sexies Sr bepaalt dat onder geautomatiseerd werk wordt verstaan een inrichting die 
bestemd is langs elektronische weg gegevens op te slaan, te verwerken en over te dragen. 
Bestendige praktijk is dat aan deze begrippen in het Wetboek van Strafvordering dezelfde 
betekenis wordt gegeven als die zij op grond van het Wetboek van Strafrecht hebben. Bij de 
behandeling van het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Wet computercriminaliteit II is destijds 
aandacht gevraagd voor het feit dat een definitie van deze begrippen in het Wetboek van 
Strafvordering ontbreekt. Destijds is bij de parlementaire behandeling toegezegd bij de herziening 
van het Wetboek van Strafvordering te bezien of opneming van deze begrippen in het Wetboek 
van Strafvordering wenselijk is (Handelingen I 2005/06, nr. 30, p. 1351). Omdat deze begrippen 
inmiddels ook in het Wetboek van Strafvordering een belangrijke plaats zijn gaan innemen, is 
wenselijk deze begrippen thans ook in het nieuwe wetboek te definiëren, waarbij wordt 
aangesloten bij de definitie die in het Wetboek van Strafrecht wordt gegeven. 
In het wetsvoorstel computercriminaliteit III (Kamerstukken 2015/16, 34 372, nr. 2) wordt 
voorgesteld de definitie van het begrip geautomatiseerd werk in artikel 80sexies Sr aan te passen. 
Indien dit wetsvoorstel wordt aanvaard en in werking treedt, zal de gewijzigde definitie ook 
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betekenis hebben voor de strafvorderlijke bevoegdheden die betrekking hebben op een 
geautomatiseerd werk. 
Steeds meer apparaten vallen tegenwoordig onder het begrip geautomatiseerd werk. Niet alleen 
een personal computer, laptopcomputer en server vallen hieronder, ook een tablet, smartphone, 
navigatiesysteem, digitale camera, moderne auto, smart TV en andere “smart” huishoudelijke 
apparatuur, zoals een smart koelkast, wasmachine of thermostaat vallen onder dit begrip. Dit 
betekent dat voor zover deze geautomatiseerde werken niet alleen gegevens verwerken maar ook 
opslaan en de opsporingsdiensten de beschikking willen krijgen over de op die apparatuur 
opgeslagen gegevens, de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing zijn. 
 
In hoofdstuk 7 wordt ook de term elektronische gegevensdrager gehanteerd. Een elektronische 
gegevensdrager is een gegevensdrager waarop elektronische gegevens zijn opgeslagen en die niet 
onder het begrip geautomatiseerd werk valt. Het verschil tussen een elektronische gegevensdrager 
en een geautomatiseerd werk is dat een elektronische gegevensdrager niet in staat is zelfstandig 
bewerkingen uit te voeren. Dit verschil is in de term elektronische gegevensdrager tot uitdrukking 
gebracht door te benadrukken dat deze uitsluitend is bestemd voor de opslag van elektronische 
gegevens. Alleen in combinatie met een ander apparaat, meestal een geautomatiseerd werk, 
kunnen de gegevens die op een elektronische gegevensdrager zijn opgeslagen, zichtbaar worden 
gemaakt. De term elektronische gegevensdrager moet in die zin ruim worden opgevat dat het gaat 
om gegevensdragers waarop gegevens zijn opgeslagen die langs elektronische weg zichtbaar 
kunnen worden gemaakt. Hieronder vallen dus ook gegevensdragers waarbij de wijze van opslag 
magnetisch (harde schijf) of optisch (cd-rom) geschiedt. Een geautomatiseerd werk slaat ook 
langs elektronische weg gegevens op, maar is daarnaast in staat die gegevens te verwerken en 
over te dragen (artikel 80sexies Sr). 
 
Onderdelen b en h 
De term inbeslagneming van een voorwerp wordt vooral in hoofdstuk 7 gebruikt en is ook voor de 
hoofdstukken 5, 6 en 8 van belang. Onder inbeslagneming van een voorwerp wordt verstaan het 
onder zich nemen of gaan houden van dat voorwerp ten behoeve van de strafvordering. Deze 
definitie is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 134, eerste lid. De 
betekenis daarvan blijft dus dezelfde. Van het onder zich nemen of gaan houden van een voorwerp 
is niet alleen sprake indien het voorwerp feitelijk door de opsporingsambtenaar wordt 
meegenomen, maar ook indien het voorwerp weliswaar niet wordt meegenomen maar de 
beslagene (onderdeel b) daarover niet meer vrij kan beschikken doordat een formele handeling is 
verricht, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij beslag op registergoederen.45 De term beslagene 
heeft betrekking op degene bij wie een voorwerp in beslag is genomen. In dit wetsvoorstel wordt 
ook de inbeslagneming van gegevens geïntroduceerd (zie artikel 2.7.3.1.1). De term beslagene 
ziet echter niet op degene bij wie gegevens in beslag zijn genomen. Met name in afdeling 7.2.4 
(teruggave en bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen) wordt deze term gehanteerd en juist 
die afdeling ziet niet op de inbeslaggenomen gegevens. Gegevens worden immers niet 
teruggegeven maar vernietigd. In artikel 2.7.3.1.3 wordt daarom gesproken over “degene bij wie 
de gegevens in beslag zijn genomen” en niet over de beslagene. Die term is voorbehouden aan 
degene bij wie voorwerpen in beslag zijn genomen.  
 
Onderdeel i 
In dit onderdeel is de definitie van ontdekking op heterdaad opgenomen: het geval waarin het 
strafbare feit ontdekt wordt terwijl het begaan wordt of direct nadat het begaan is. Het begrip 
wordt gebruikt in de hoofdstukken 5 en 7, en is ook voor hoofdstuk 6 van belang. De definitie is 
inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit artikel 128, eerste lid, zij het dat het woord “terstond” is 
vervangen door de modernere term direct (zie daarover paragraaf 2.2.5). Met deze vervanging is 
geen inhoudelijke wijziging beoogd. Artikel 128, tweede lid, dat bepaalt dat het geval van 
ontdekking op heterdaad niet langer aanwezig wordt geacht dan kort na de ontdekking van het 
feit, is niet overgenomen, omdat deze bepaling overbodig is naast de bepaling van artikel 128, 

                                                
45 Zie ook M.J. Borgers, “Beslagformaliteiten”, DD 2008/76 paragraaf 3.2. 
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eerste lid, die wel is overgenomen. Met het tweede lid werd beoogd te voorkomen dat de 
bevoegdheden die in het geval van ontdekking op heterdaad kunnen worden uitgeoefend, met een 
beroep op het adagium “eens heterdaad blijft heterdaad”, ook geruime tijd nadat het feit werkelijk 
op heterdaad was ontdekt, nog zouden kunnen worden uitgeoefend, bijvoorbeeld de bevoegdheid 
om de verdachte aan te houden.46 Uit de definitie van ontdekking op heterdaad blijkt echter 
afdoende dat het bedoelde adagium zich daarmee niet verdraagt: van de situatie dat een 
bevoegdheid wordt uitgeoefend “in geval van ontdekking op heterdaad” kan immers alleen sprake 
als die bevoegdheid wordt uitgeoefend terwijl het feit wordt begaan of direct daarna. 
 
Onderdeel j 
De definitie van ontoegankelijkmaking van gegevens is overgenomen uit het huidige artikel 125o, 
tweede lid. Het begrip wordt binnen het kader van Boek 2 gebruikt in hoofdstuk 7. In de definitie 
is verduidelijkt dat het bij de ontoegankelijkmaking van gegevens gaat om het treffen van 
voorlopige maatregelen. Ontoegankelijkmaking van gegevens is een tijdelijke maatregel die is 
bedoeld om bepaalde gegevens buiten de beschikkingsmacht van de betrokkene te brengen. Tot 
definitieve vernietiging van ontoegankelijk gemaakte gegevens kan alleen de rechter besluiten. 
 
Onderdeel l 
De definitie van voorlopige hechtenis is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit artikel 133. Het 
begrip wordt binnen het kader van Boek 2 vooral in hoofdstuk 5 gebruikt, maar komt ook in de 
hoofdstukken 3 en 10 voor. 
 
Onderdeel m 
De definitie van voorwerpen, die binnen het kader van Boek 2 wordt gebruikt in de hoofdstukken 
5, 6, 7 en 8, is overgenomen uit het huidige artikel 94a, zesde lid. Hoewel de definitie thans deel 
uitmaakt van de bepaling over strafvorderlijk conservatoir beslag, heeft deze een bredere 
betekenis. Ook voor het klassieke beslag, dat wil zeggen de inbeslagneming van voorwerpen, 
bedoeld in onderdeel g, heeft deze definitie betekenis.47 
De definitie maakt duidelijk dat onder het begrip voorwerpen niet alleen stoffelijke goederen 
vallen, maar ook niet-stoffelijke goederen zoals vermogensrechten. Onder vermogensrechten 
vallen bijvoorbeeld vorderingen, rechten aan toonder en order en aandelen of effecten op naam. 
Ook bitcoins en andere elektronische betaalmiddelen kunnen worden aangemerkt als 
vermogensrechten. Dit betekent dat bitcoins voor inbeslagneming vatbare voorwerpen (namelijk 
vermogensrechten) zijn die bijvoorbeeld met het oog op verbeurdverklaring of bewaring van het 
recht tot verhaal met toepassing van de bevoegdheden in titel 7.2 inbeslaggenomen kunnen 
worden. Aan de wijze van inbeslagneming worden geen specifieke vormvereisten gesteld. Dit 
betekent dat inbeslagneming van bitcoins vormvrij is. Bepalend voor de vraag of bitcoins zijn 
inbeslaggenomen is het criterium dat de beslagene de beschikkingsmacht daarover heeft verloren. 
Bitcoins worden bewaard in een zogenoemde “wallet”. Deze wallet kan offline of online zijn 
opgeslagen. Een voorbeeld van offline opgeslagen bitcoins zijn bitcoins die zijn opgeslagen in een 
wallet op een USB-stick. Inbeslagneming van offline opgeslagen bitcoins kan worden gerealiseerd 
door de desbetreffende USB-stick in beslag te nemen. Bitcoins die online zijn opgeslagen, kunnen 
worden inbeslaggenomen door deze te verplaatsen naar een wallet van het openbaar ministerie. In 
beide gevallen zijn de bitcoins buiten de beschikkingsmacht van de rechthebbende gebracht 
waardoor deze daarover niet meer vrij kan beschikken. Aldus is de inbeslagneming ervan 
gerealiseerd.48 
Verder valt conform het geldende recht een stoffelijk overschot van bijvoorbeeld een slachtoffer 
van een misdrijf onder het begrip voorwerp. Een stoffelijk overschot kan dus op basis van de 
bevoegdheden in hoofdstuk 7 inbeslaggenomen worden. Op het onderzoek aan een 
inbeslaggenomen stoffelijk overschot zijn de bepalingen van hoofdstuk 6 van toepassing. 
                                                
46 Blok-Besier I, blz. 395. 
47 Corstens/Borgers, a.w., blz. 539. 
48 Zie ook M. Bernardt en J.D. van Vlastuin, “De executie van bitcoins”, De Gerechtsdeurwaarder 2015/1, blz. 
24, A.W. Jongbloed, “Bitcoins: virtueel geld, beslag op gebakken lucht?”, Tijdschrift voor de Procespraktijk 
2015/3, blz. 77 en P. Rank, “Betaling in bitcoins: geld of ruilmiddel, betaling of inbetalinggeving?”, AAe 
2015/3, blz. 177-185. 
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Titel 1.2 Algemene bepalingen over de uitoefening van bevoegdheden 
 
Artikel 2.1.2.1 
Dit artikel heeft betrekking op het vereiste van doelbinding en is toegelicht in paragraaf 3.1.1. Dat 
bevoegdheden in het belang van het onderzoek moeten worden uitgeoefend, is een 
basisvoorwaarde die onverlet laat dat de uitoefening van een bevoegdheid in bepaalde gevallen 
aan een specifieker doel is gebonden. Het betreden van plaatsen is in het wetboek bijvoorbeeld 
alleen toegestaan ter inbeslagneming, ter aanhouding, ter vastlegging van gegevens of bij een 
inkijkoperatie. Deze bevoegdheid kan dus niet voor andere doelen worden uitgeoefend, ook niet 
indien dit op zich een onderzoeksbelang zou dienen. Dit wordt in het tweede lid uitgedrukt met de 
zinsnede “onverminderd nadere beperkingen bij of krachtens de wet”. 
Verwijzingen naar het belang van het onderzoek als basisvoorwaarde hoeven in de afzonderlijke 
bepalingen, naast het tweede lid, niet gehandhaafd te blijven. Op de plaatsen waar het 
onderzoeksbelang een andere functie vervult dan die van basisvoorwaarde kan er echter reden zijn 
die verwijzing te handhaven. 
 
Artikel 2.1.2.2 
Dit artikel betreft proportionaliteit en subsidiariteit en is in paragraaf 3.1.2 toegelicht. Het vereiste 
dat bevoegdheidsuitoefening moet voldoen aan beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit 
geldt niet alleen voor opsporingsambtenaren en voor de officier van justitie, maar ook voor de 
rechter-commissaris die in het opsporingsonderzoek bevoegdheden uitoefent. 
 
Artikel 2.1.2.3 
Dit artikel heeft betrekking op het instigatieverbod en is in paragraaf 3.1.3 toegelicht. De 
formulering van het instigatieverbod is overgenomen uit de bepalingen met betrekking tot de 
bevoegdheden tot infiltratie en pseudokoop en pseudodienstverlening waarin dit verbod thans is 
voorzien. Dat betreft de huidige artikelen 126h, tweede lid, 126i, tweede lid, 126p, tweede lid, 
126q, tweede lid, 126zd, tweede lid, en 126ze, tweede lid. 
Aandacht verdient dat het instigatieverbod op grond van de huidige artikelen 126w, derde lid, 
126x, derde lid, 126ij, derde lid, 126z, derde lid, 126zt, tweede lid, en 126zu, tweede lid, ook 
geldt voor personen die op grond van deze artikelen bijstand verlenen aan opsporing. Er is voor 
gekozen om in hoofdstuk 8 over heimelijke bevoegdheden het algemene, voor 
opsporingsambtenaren geldende, instigatieverbod van overeenkomstige toepassing te verklaren op 
deze personen. 
 
Titel 1.3 Algemene bevoegdheid 
 
Artikel 2.1.3.1 
Dit artikel is toegelicht in paragraaf 3.1.4. Van de bevoegdheid om “ter uitvoering van hun taak” 
onderzoekshandelingen te verrichten in de zin van deze bepaling is ook sprake wanneer 
opsporingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee, die wettelijk bevoegd zijn verklaard alle 
strafbare feiten op te sporen, in dat kader onderzoekshandelingen verrichten buiten de hun 
wettelijk opgedragen politietaak (zie artikel 4, vierde lid, Politiewet 2012). Hetzelfde geldt in geval 
opsporingsambtenaren van de politie die tewerk zijn gesteld bij een regionale eenheid buiten die 
eenheid optreden (vgl. artikel 6, tweede lid, Politiewet 2012). 
 
Titel 1.4 Verslaglegging door opsporingsambtenaren 
 
Artikel 2.1.4.1 
Dit artikel heeft betrekking op de verbaliseringsplicht en is toegelicht in paragraaf 3.2. 
 
Eerste lid 
Het eerste lid is overgenomen uit het huidige artikel 152, eerste lid. In een proces-verbaal moet 
het opgespoorde strafbaar feit worden gerelateerd en wat tot opsporing is verricht of bevonden. 
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Het eerste lid moet, in lijn met de uitleg die aan de huidige bepaling wordt gegeven, ruim worden 
opgevat. De verbaliseringsplicht omvat alles wat relevant kan zijn voor enige in de strafzaak te 
nemen beslissing. Het betekent onder meer dat uit het proces-verbaal moet kunnen worden 
afgeleid dat aan alle door opsporingsambtenaren in verband met het opsporingsonderzoek in acht 
te nemen – in die zaak relevante – wettelijke voorschriften is voldaan. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid correspondeert met het huidige artikel 152, tweede lid. Volgens dat artikellid kan 
het opmaken van proces-verbaal onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie 
achterwege worden gelaten. Met de zinsnede “onder verantwoordelijkheid van het openbaar 
ministerie” is, zoals blijkt uit de memorie van toelichting bij de Wet inzake de herziening regels 
betreffende de processtukken in strafzaken (Kamerstukken II 2009/10, 32 468, nr. 3, blz. 15), 
bedoeld dat niet “voor iedere individuele beslissing in elke individuele zaak expliciet toestemming 
van de officier van justitie [moet] worden gevraagd om geen proces-verbaal op te maken” en “dat 
aan de hand van beleidsregels vorm wordt gegeven aan het achterwege laten van het opstellen 
van processen-verbaal”. Deze doelstelling komt beter uit de verf door in het tweede lid te bepalen 
dat het opmaken van proces-verbaal “onder verantwoordelijkheid van de officier van justitie en 
met inachtneming van de door het College van procureurs-generaal gegeven richtlijnen” 
achterwege kan worden gelaten. Toepassing van het tweede lid laat overigens onverlet dat de 
officier van justitie op grond van zijn algemene bevelsbevoegdheid, zoals opgenomen in artikel 
1.3.3.5 van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek, steeds bevoegd 
is om te bevelen dat in een zaak waarin aanvankelijk van het opmaken van proces-verbaal is 
afgezien, alsnog proces-verbaal wordt opgemaakt. 
 
Derde lid 
Het derde lid is toegelicht in paragraaf 3.2.2. Zoals in die paragraaf is aangegeven, is de wijze van 
verslaglegging waarin moet zijn voorzien als van het opmaken van proces-verbaal wordt afgezien, 
op basis van het derde lid vormvrij. Dit laat onverlet dat op grond van andere wetten – denk aan 
de Wet politiegegevens – eisen kunnen zijn gesteld aan de wijze van verslaglegging. Het derde lid 
laat ruimte voor de praktijk om, waar aangewezen, op bepaalde punten een geprotocolleerde wijze 
van verslaglegging te hanteren of ontwikkelen. 
 
Artikel 2.1.4.2 
Dit artikel correspondeert met het huidige artikel 153. In het eerste lid is verduidelijkt dat het 
proces-verbaal ook op ambtsbelofte kan worden opgemaakt. De thans in het huidige artikel 153 
opgenomen mogelijkheid dat opsporingsambtenaren die nog niet de ambtseed of ambtsbelofte 
hebben afgelegd, een volwaardig proces-verbaal kunnen opmaken als zij voor een hulpofficier van 
justitie de eed of belofte hebben afgelegd dat het proces-verbaal naar waarheid is opgemaakt, is 
niet behouden. Niet is gebleken dat een dergelijke voorziening noodzakelijk is. 
 
Artikel 2.1.4.3 
In dit artikel worden de huidige artikelen 156 en 159 geherstructureerd. In deze artikelen is 
geregeld dat processen-verbaal zo spoedig mogelijk aan de officier van justitie worden 
toegezonden, waarna de opsporingsambtenaren de “nadere bevelen” van de officier van justitie 
moeten afwachten, behalve in gevallen van spoed; in die gevallen zetten zij het onderzoek voort 
en winnen zij de “narichten in, die de zaak tot meer klaarheid kunnen brengen”. Zoals Keulen en 
Knigge met recht opmerken, ademen deze artikelen nog sterk de geest van de negentiende eeuw, 
waarin de rol van opsporingsambtenaren een beperkte was en hun processen-verbaal vooral 
dienden om de officier van justitie in staat te stellen het onderzoek zelf ter hand te nemen.49 Zoals 
deze auteurs stellen zijn deze artikelen allang niet meer in overeenstemming met de praktijk. In 
verband met de veelheid aan werkzaamheden moeten soms prioriteiten worden gesteld, waarbij in 
voorkomende gevallen eerst een opsporingsdossier, voorzien van processen-verbaal, wordt 
samengesteld dat aan de officier van justitie ter hand wordt gesteld. Om in de gevallen waarin en 

                                                
49 Keulen en Knigge, a.w., blz. 281. 
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op de momenten waarop dat nodig is, betrokkenheid van de officier van justitie bij het 
opsporingsonderzoek te verzekeren, is het inzenden van de processen-verbaal niet in alle gevallen 
nodig. Ook op andere punten sluiten de bedoelde artikelen niet meer aan bij de moderne 
opsporingspraktijk. Zo worden, anders dan artikel 156 voorschrijft, in de regel geen 
inbeslaggenomen voorwerpen aan het openbaar ministerie toegezonden. Deze blijven doorgaans 
op de locatie waar het opsporingsonderzoek is of wordt uitgevoerd. 
Bij de Wet inzake de herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken (Wet van 1 
december 2011, Stb. 601) is weliswaar aan artikel 156 een bepaling toegevoegd volgens welke 
toezending van processen-verbaal met instemming van de officier van justitie achterwege kan 
worden gelaten, maar de zojuist omschreven – verouderde – hoofdstructuur van deze artikelen is 
bij die gelegenheid ongewijzigd gelaten. 
In het licht van het voorgaande komt het noodzakelijk voor om de inhoud van deze artikelen 
inhoudelijk te herstructureren. 
 
Eerste lid 
Voorgesteld wordt om in het eerste lid te volstaan met een algemene bepaling volgens welke 
opsporingsambtenaren processen-verbaal zo spoedig mogelijk aan de officier van justitie ter 
beschikking stellen. Het betreft processen-verbaal, binnengekomen aangiften en berichten ter zake 
strafbare feiten. Omdat wordt voorgesteld mondelinge aangiften steeds in een proces-verbaal te 
vervatten (zie artikel 2.2.3.2), betreffen aangiften in de zin van het eerste lid alleen schriftelijke 
aangiften. Omdat, naar in artikel 2.2.1.1, tweede lid, is voorgesteld, de klacht door middel van een 
(mondelinge of schriftelijke) aangifte met verzoek tot vervolging kan worden ingediend, is 
verzekerd dat ook de klacht moet worden ingezonden. 
Inbeslaggenomen voorwerpen hoeven niet op basis van het eerste lid te worden verstrekt (zie 
hierboven). In gevallen waarin er aanleiding is het voorwerp aan de officier van justitie toe te 
zenden, staat het eerste lid daaraan overigens niet in de weg. Op grond van zijn in artikel 1.3.3.5 
van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek opgenomen algemene 
bevelsbevoegdheid kan de officier van justitie zo nodig bevelen dat een bepaald inbeslaggenomen 
voorwerp aan hem wordt toegezonden. 
Zoals gezegd, wordt met betrekking tot de verbaliseringsplicht voorgesteld te bepalen dat wanneer 
wordt afgezien van het opmaken van proces-verbaal, in enige vorm van verslaglegging wordt 
voorzien. Het komt niet noodzakelijk of gewenst voor om in het eerste lid te regelen dat ook deze 
verslaglegging aan de officier van justitie beschikbaar wordt gesteld. Deze verslaglegging is 
namelijk alleen in uitzonderingsgevallen relevant, bijvoorbeeld in gevallen waarin de officier van 
justitie beveelt dat in een bepaalde zaak alsnog proces-verbaal moet worden opgemaakt, al dan 
niet op verzoek van de zittingsrechter. 
In het huidige artikel 156 vindt toezending van processen-verbaal van opsporingsambtenaren 
plaats door tussenkomst van de hulpofficier van justitie. Het is wenselijk om met het oog op 
bevordering van de kwaliteit van processen-verbaal ook in het nieuwe wetboek erin te voorzien 
dat opsporingsambtenaren hun processen-verbaal alvorens deze naar de officier van justitie gaan 
eerst beschikbaar stellen aan een hogere functionaris binnen de opsporingsdienst. Wettelijk is zo 
verzekerd dat deze functionaris in staat wordt gesteld de processen-verbaal waar aangewezen te 
controleren of doen controleren. Deze taak wordt in het eerste lid neergelegd bij de 
opsporingsambtenaar die operationeel leiding geeft aan de opsporing. Niet vereist is dat deze 
functionaris hulpofficier van justitie is. Zie nader artikel 1.3.3.7, eerste lid, van het wetsvoorstel 
tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek en de daarop gegeven toelichting. 
De inzendplicht geldt voor opsporingsambtenaren. Evident is dat deze plicht niet geldt voor de 
officier van justitie zelf, hoewel deze ook opsporingsambtenaar is. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is de mogelijkheid van het huidige artikel 156, derde lid, om van toezending van 
processen-verbaal af te zien, gehandhaafd. Vanwege de techniekonafhankelijkheid van het 
wetboek wordt in het tweede lid gesproken over het “ter beschikking stellen” van die processen-
verbaal, in plaats van over toezenden. Evenals het geval is bij de bepaling over het achterwege 
laten van het opmaken van proces-verbaal, kan terbeschikkingstelling van processen-verbaal 
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onder verantwoordelijkheid van de officier van justitie en met inachtneming van de door het 
College van procureurs-generaal gegeven richtlijnen achterwege blijven. In het huidige artikel 156, 
derde lid, is vermeld dat toezending “met instemming van de officier van justitie” achterwege kan 
blijven. Aannemelijk is echter dat, zoals volgens de wetsgeschiedenis ook bij de bepaling over het 
achterwege laten van het opmaken van proces-verbaal het geval is (zie de artikelsgewijze 
toelichting op artikel 2.1.4.1, tweede lid), ook het huidige artikel 156, derde lid, zo moet worden 
gelezen dat niet in alle gevallen afzonderlijke toestemming aan de officier van justitie behoeft te 
worden gevraagd om toezending van processen-verbaal achterwege te laten. Te denken valt in dit 
verband aan gevallen waarin proces-verbaal is opgemaakt in een geval waarin daarvan op basis 
van richtlijnen van het College van procureurs-generaal had mogen worden afgezien of aan 
processen-verbaal die zijn opgemaakt in strafzaken die met een politiestrafbeschikking of een 
bestuurlijke strafbeschikking worden afgedaan. In het tweede lid is dit verduidelijkt door – evenals 
in artikel 2.1.4.1, tweede lid, is gedaan – te bepalen dat terbeschikkingstelling van het proces-
verbaal onder verantwoordelijkheid van de officier van justitie en met inachtneming van de door 
het College van procureurs-generaal gegeven richtlijnen achterwege kan worden gelaten. Het 
tweede lid laat overigens onverlet dat de officier van justitie – op grond van zijn algemene 
bevelsbevoegdheid – steeds bevoegd is om te bevelen dat in een strafzaak waarin aanvankelijk 
van terbeschikkingstelling van de processen-verbaal is afgezien, deze alsnog ter beschikking 
worden gesteld. 
 
Artikel 2.1.4.4 
Dit artikel, dat is toegelicht in paragraaf 3.2, maakt niet alleen een nadere normering bij algemene 
maatregel van bestuur van processen-verbaal mogelijk, maar ook van de verslaglegging waarin 
moet worden voorzien in gevallen waarin geen proces-verbaal wordt opgemaakt, voor het geval 
daaraan behoefte zou bestaan.  
 
Hoofdstuk 2 De aangifte 
Dit hoofdstuk is toegelicht in paragraaf 4. Het heeft niet alleen betrekking op de reguliere aangifte, 
maar ook op de klacht. Dit is niet afzonderlijk in het opschrift van het hoofdstuk tot uitdrukking 
gebracht omdat een klacht een bijzondere vorm van aangifte is die zich daardoor kenmerkt dat 
deze een verzoek inhoudt om vervolging in te stellen en – anders dan de reguliere aangifte – met 
rechtsgevolgen kan worden ingetrokken. 
 
Titel 2.1 Algemene bepalingen 
 
 
Artikel 2.2.1.1 
In het eerste lid is gehandhaafd dat ieder die kennis draagt van een strafbaar feit daarvan aangifte 
kan doen bij een opsporingsambtenaar. Ten opzichte van het huidige artikel 161 is, door het 
eerste lid tot de aangifte te beperken, de onjuiste suggestie weggenomen als zou ieder een klacht 
kunnen doen.50 Het tweede lid heeft betrekking op het doen van een klacht. Zoals in paragraaf 4 
uiteen is gezet, dient een klacht door middel van een aangifte met verzoek tot vervolging te 
worden ingediend. 
 
Artikel 2.2.1.2 
In dit artikel is het voorschrift gehandhaafd dat de opsporingsambtenaar verplicht is de aangifte in 
ontvangst te nemen (het huidige artikel 163, zesde lid). Deze verplichting brengt bij mondeling 
gedane aangiften mee dat de aangifte door de opsporingsambtenaar moet worden opgenomen, 
door daarvan proces-verbaal op te maken (zie artikel 2.2.3.2). Schriftelijke aangiften moeten op 
grond van dit artikel in ontvangst worden genomen. Het artikel geldt uiteraard ook voor de 
aangifte die verplicht is gedaan. De verplichting tot in ontvangst nemen geldt ook voor de klacht 
die immers een bijzondere vorm van aangifte behelst. Uit het huidige artikel 165 vloeit voort dat 
klachten alleen door de officier van justitie of de hulpofficier van justitie in ontvangst worden 

                                                
50 A.M. van Hoorn, in: Tekst & Commentaar Strafvordering, elfde druk, artikel 161, aantekening 1b. 
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genomen. Om redenen die in paragraaf 4 uiteen zijn gezet, wordt voorgesteld dat elke 
opsporingsambtenaar een klacht in ontvangst kan (en ook moet) nemen. Artikel 165 keert daarom 
niet terug in de nieuwe regeling. 
 
Titel 2.2 De aangifteplicht 
In deze titel zijn de bepalingen over de aangifteplicht uit de huidige artikelen 160 en 162 
overgenomen. Zij zijn daarbij langs de hieronder weergegeven lijnen geherstructureerd. Zoals 
toegelicht in paragraaf 4 wordt in het kader van de modernisering van het wetboek geen wijziging 
gebracht in de omvang van de aangifteplicht. 
 
Artikel 2.2.2.1 
In het eerste en tweede lid zijn de aangifteplichten van het huidige artikel 160, eerste en derde lid, 
inhoudelijk ongewijzigd overgenomen. Daarbij is het huidige artikel 160, derde lid, in de 
opsomming geïntegreerd. Het gaat om wederrechtelijke vrijheidsbeneming op een daarvoor niet 
bestemde plaats. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het begrip gevangenhouding te 
vervangen door vrijheidsbeneming. De term gevangenhouding wordt in het wetboek slechts 
gebruikt voor het deel van de strafvorderlijke vrijheidsbeneming dat volgt na de bewaring, terwijl 
ervan mag worden uitgegaan dat elke vorm van strafvorderlijke vrijheidsbeneming, dus ook het 
ophouden voor onderzoek, de inverzekeringstelling en de bewaring, volgens de bedoeling van de 
wetgever reeds onder deze bepaling is begrepen.51 
 
Artikel 2.2.2.2 
 
Eerste en tweede lid 
Het eerste en tweede lid bevatten de aangifteplicht uit het huidige artikel 162, eerste en vierde lid. 
De omvang van de aangifteplicht is inhoudelijk ongewijzigd. Ook de verplicht gedane aangifte 
wordt bij een opsporingsambtenaar gedaan en niet bij de officier van justitie of de hulpofficier van 
justitie. Zie daarover nader in paragraaf 4. 
De inlichtingenplicht van het huidige artikel 162, tweede lid, is niet overgenomen. Deze is 
overbodig (geworden) omdat een verplichting om inlichtingen te verstrekken al voldoende in 
andere bepalingen kan worden teruggevonden. Gewezen kan worden op de bevoegdheden tot het 
vorderen van gegevens – in hoofdstuk 7 omgevormd tot bevoegdheden tot het bevelen van de 
uitlevering van gegevens – en op de mogelijkheid om de aangever waar nodig naderhand als 
getuige door de rechter-commissaris te doen horen. 
 
Derde lid 
In het derde lid is ten opzichte van het huidige artikel 162, zesde lid, duidelijker tot uitdrukking 
gebracht dat de beslissing dat de aangifte in bepaalde gevallen achterwege mag worden gelaten, 
bij de officier van justitie berust.52 De huidige bepaling spreekt over het “beperken van de 
aangifte”. In het licht van het feit dat het de bedoeling was het mogelijk te maken om in bepaalde 
gevallen de aangifte geheel achterwege te laten (Kamerstukken II 1982/83, 18 054, nr. 3, blz. 
11), wordt in het derde lid gesproken over het “achterwege” laten van de aangifte en niet van het 
beperken daarvan. In geval de officier van justitie beslist dat in bepaalde gevallen aangifte 
achterwege mag worden gelaten, is daarmee feitelijk sprake van een beperking van de 
aangifteplicht. 
 
Artikel 2.2.2.3 
In dit artikel zijn de bepalingen van de huidige artikelen 160, tweede lid, en 162, derde lid, die een 
uitzondering op de aangifteplicht bevatten, samengenomen. Hoewel de formulering van de 
bestaande bepalingen anders zou kunnen doen vermoeden, heeft deze uitzondering ook 
betrekking op professioneel verschoningsgerechtigden.53 Om deze reden is gekozen voor een 
formulering waarin tot uitdrukking komt dat de uitzondering van toepassing is op alle personen die 

                                                
51 Blok-Besier I, blz. 469. 
52 Melai/Groenhuijsen, artikel 162 Sv, aantekening 8. 
53 Blok-Besier I, blz. 468-469. 
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zich van het verstrekken van informatie zouden kunnen verschonen als zij als getuige daarnaar 
zouden zijn gevraagd. 
 
Titel 2.3 De wijze van aangifte doen 
Deze titel betreft de wijze van aangifte doen. De bestaande bepalingen zijn zo geherstructureerd 
dat na een algemene bepaling over de wijze van aangifte doen (artikel 2.2.3.1) achtereenvolgens 
wordt ingegaan op de mondelinge aangifte (artikel 2.2.3.2), de schriftelijke aangifte (artikel 
2.2.3.3) en op het beschikbaar stellen van de aangifte of van een bevestiging daarvan aan de 
aangever (artikel 2.2.3.4). Doordat een klacht door middel van een aangifte moet worden 
ingediend (artikel 2.2.1.1) is verzekerd dat deze bepalingen ook op het indienen van een klacht 
van toepassing zijn. Ten slotte zijn met betrekking tot de klacht twee bepalingen opgenomen over 
het intrekken van de klacht (artikel 2.2.3.5) en over het indienen van een klacht langs 
diplomatieke weg (artikel 2.2.3.6). De artikelen uit deze titel worden hieronder voor zover nodig in 
aanvulling op paragraaf 4 verder toegelicht. 
 
Artikel 2.2.3.1 
 
In dit artikel is gehandhaafd dat een aangifte mondeling of schriftelijk kan worden gedaan (het 
huidige artikel 163, eerste lid). De aangifte die met gebruikmaking van een 3D-aangifteloket wordt 
gedaan, waarbij de aangifte wordt opgenomen door een elders aanwezige opsporingsambtenaar 
die via een beeldscherm met de aangever communiceert, valt evenzeer onder het begrip 
mondelinge aangifte. Doordat een klacht door middel van een aangifte moet worden ingediend, 
geldt dit artikel ook voor de klacht, waardoor de afzonderlijke bepaling van het huidige artikel 164, 
eerste lid, niet in de nieuwe regeling hoeft terug te keren. 
 
In het artikel is de mogelijkheid behouden dat de aangifte, in plaats van door de aangever in 
persoon, wordt gedaan door een persoon die daartoe door de aangever is gevolmachtigd. Dit heeft 
vooral betekenis voor aangiften die bestaan in een klacht, omdat van klachtdelicten alleen door 
klachtgerechtigden aangifte kan worden gedaan, en dus niet door ieder. Wanneer de aangifte door 
de gemachtigde wordt gedaan, dient hij daarbij de volmacht ter beschikking te stellen. Deze 
bepaling is de opvolger van het huidige artikel 163, vijfde lid. 
 
Artikel 2.2.3.2 
In het eerste lid is het in paragraaf 4 toegelichte uitgangspunt neergelegd dat van de mondelinge 
aangifte proces-verbaal wordt opgemaakt. De regels over het opmaken van proces-verbaal zijn 
van toepassing. Het tweede lid is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 163, 
derde lid, zoals dat komt te luiden na aanvaarding en inwerkingtreding van wetsvoorstel 34 236. 
 
Artikel 2.2.3.3 
Dit artikel is overgenomen uit het huidige artikel 163, vierde lid, voor zover het gaat om het 
voorschrift dat de schriftelijke aangifte moet worden ondertekend. Niet overgenomen is de tweede 
volzin van dat artikellid dat bepaalt dat die aangifte langs elektronische weg kan worden 
overgedragen. Het langs elektronische weg overdragen van schriftelijke berichten waaronder de 
schriftelijke aangifte wordt in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek 
algemeen geregeld. 
 
Artikel 2.2.3.4 
Dit artikel is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 163, vijfde, zesde en 
zevende lid, zoals dat komt te luiden na aanvaarding en inwerkingtreding van wetsvoorstel 34 
236. 
 
Eerste lid 
In verband met de techniekonafhankelijkheid van het nieuwe wetboek is het huidige artikel 163, 
vijfde lid, zoals voorzien in wetsvoorstel 34 236, in het eerste lid in die zin bijgesteld dat de 
aangifte aan de aangever ter beschikking wordt gesteld. 
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Tweede lid 
De mogelijkheid om met een schriftelijke bevestiging van de aangifte te volstaan is inhoudelijk 
ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 163, zesde lid, zoals voorzien in wetsvoorstel 34 
236. In lijn met de in het nieuwe wetboek gekozen terminologie met betrekking tot het 
onderzoeksbelang is bepaald dat een schriftelijke bevestiging van de aangifte ter beschikking 
wordt gesteld aan de aangever wanneer het belang van het onderzoek zich tegen 
terbeschikkingstelling van de aangifte (in haar geheel) zou verzetten. De mogelijkheid om te 
volstaan met een schriftelijk bevestiging van de aangifte kan van belang zijn in bijvoorbeeld 
zedenzaken waarin het met het oog op de waarheidsvinding ongewenst kan zijn dat meteen de 
volledige aangifte wordt verstrekt. 
 
Artikel 2.2.3.5 
Dit artikel heeft betrekking op de intrekking van de klacht en is toegelicht in paragraaf 4. 
Voorgesteld wordt de termijn van acht dagen te veranderen in de meer gangbare tijdseenheid van 
een week. 
 
Titel 2.4 Delegatie 
 
Artikel 2.2.4.1 
In dit slotartikel van hoofdstuk 2 is een grondslag opgenomen om bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur nadere regels te stellen. Het eerste lid heeft betrekking op nadere regels 
over de uitvoering van de aangifteplicht voor openbare colleges en ambtenaren. Het is inhoudelijk 
ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 162, vijfde lid. Het tweede lid heeft betrekking op 
nadere regels over het indienen van een klacht langs diplomatieke weg in gevallen waarin de 
klachtgerechtigde het hoofd of een lid is van de regering van een bevriende staat. Deze regels zij 
thans opgenomen in het huidige artikel 166a. Omdat het hier gaat om nadere regels voor een 
specifieke situatie die zich alleen in uitzonderlijke gevallen voordoet, wordt voorgesteld deze 
inhoudelijk ongewijzigd in een algemene maatregel van bestuur op te nemen. Bepaald is dat bij de 
algemene maatregel van bestuur van artikel 2.2.3.5 kan worden afgeweken. De reden daarvan is 
dat voor de intrekking van een klacht langs diplomatieke weg een ruimere termijn geldt dan de 
wettelijk in het genoemde artikel opgenomen termijn. 
 
Hoofdstuk 3 Het verhoor door opsporingsambtenaren 
De hoofdlijnen van dit hoofdstuk zijn toegelicht in paragraaf 5. 
 
Titel 3.1 Algemene bepalingen 
Het verhoor dat door opsporingsambtenaren wordt afgenomen kent een aantal bepalingen die 
zowel op het verhoor van verdachten als op het verhoor van getuigen van toepassing zijn. 
 
Artikel 2.3.1.1 
Dit artikel is nieuw en bevat een definitie van verhorende ambtenaar. In dit hoofdstuk is de 
persoon die het verhoor afneemt een opsporingsambtenaar. Verhoren kunnen ook door meerdere 
opsporingsambtenaren worden afgenomen. De bepalingen van dit hoofdstuk, waarin over de 
verhorende ambtenaar wordt gesproken, sluiten dat vanzelfsprekend niet uit. 
 
Artikel 2.3.1.2 
In dit artikel is het huidige artikel 27d overgenomen. Het gaat hier om alle gevallen waarin een 
opsporingsambtenaar een persoon uitnodigt om een verklaring af te leggen. De mededeling of 
deze persoon als verdachte of als getuige moet worden gehoord, moet dus ook worden gedaan 
voorafgaand aan een telefonisch verhoor. 
 
Artikel 2.3.1.3 
 
Algemeen 
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Dit artikel heeft betrekking op de eisen waaraan het proces-verbaal van het door 
opsporingsambtenaren afgenomen verhoor moet voldoen en is overgenomen uit het huidige artikel 
29a. Onder meer is daarin thans bepaald dat de verklaring van de verdachte zoveel mogelijk in 
zijn eigen woorden wordt opgenomen, dat het verhoor zoveel mogelijk in vraag- en antwoordvorm 
wordt weergegeven, en dat de verdachte in de gelegenheid wordt gesteld om opmerkingen te 
maken bij de weergave van zijn verklaring in het proces-verbaal van verhoor. Voor een toelichting 
op deze bepaling wordt kortheidshalve verwezen naar de memorie van toelichting en de nota naar 
aanleiding van het verslag bij de wet waarbij dit artikel in het huidige wetboek zal worden 
opgenomen (Kamerstukken II 2014/15, 34 159, nr. 3, blz. 10-13 en Kamerstukken II 2015/16, 34 
159, nr. 6, blz. 9-14). Aan de bepaling dat als de verdachte met de verklaring instemt, hij deze 
ondertekent, is toegevoegd dat wanneer ondertekening achterwege blijft, de weigering of oorzaak 
daarvan wordt vermeld. Deze toevoeging correspondeert met de regeling van de verbalisering van 
verhoren die door de rechter-commissaris worden afgenomen. 
 
De belangrijkste inhoudelijke wijziging is dat de bepaling ook van toepassing worden verklaard op 
het opmaken van proces-verbaal van getuigenverklaringen die tegenover opsporingsambtenaren 
zijn afgelegd. De reden daarvan is dat in het opsporingsonderzoek afgelegde getuigenverklaringen 
in veel strafzaken een belangrijke rol spelen en deze verklaringen tot de rechter komen in de vorm 
van een proces-verbaal van verhoor. Een deugdelijke verslaglegging van in het 
opsporingsonderzoek afgelegde getuigenverklaringen is daarom van groot belang. Hieronder 
worden, in aanvulling op de memorie van toelichting en de nota naar aanleiding van het verslag bij 
het genoemde wetsvoorstel, per artikellid opmerkingen gemaakt over de toepassing van deze 
bepaling op het verhoor van getuigen. 
 
In hoofdstuk 10 zijn gemoderniseerde bepalingen opgenomen over de verbalisering van door de 
rechter-commissaris afgenomen verhoren. De gelegenheid is te baat genomen om deze bepalingen 
in dat hoofdstuk meer af te stemmen op de nu toegelichte bepaling uit hoofdstuk 3 over de wijze 
van verbalisering van verhoren die door opsporingsambtenaren worden afgenomen. Zo ontstaat 
een meer gelijke standaard voor wat betreft het opnemen van de verklaring zoveel mogelijk in de 
eigen woorden van de verhoorde persoon en zo veel mogelijk in vraag- en antwoordvorm, als ook 
wat betreft de gelegenheid die aan de verhoorde persoon moet worden geboden om opmerkingen 
te maken over de weergave van zijn verklaring in het proces-verbaal alvorens dit te ondertekenen. 
 
Eerste lid 
Het eerste lid omvat de verplichting om de identiteit van de personen die aan het verhoor 
deelnemen in het proces-verbaal op te nemen. Bij het getuigenverhoor gaat het dan niet alleen om 
de identiteit van de getuige, maar ook om bijvoorbeeld de identiteit van eventuele derden aan wie 
(bijzondere) toegang is verleend tot bijwoning van het verhoor. Dergelijke informatie kan relevant 
zijn bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de verklaring. Van belang is dat niet alle 
identificerende gegevens van de getuige hoeven te worden opgenomen. De bepaling stelt niet 
verplicht dat het telefoonnummer of het adres van de getuige in het proces-verbaal worden 
opgenomen. Dit is in lijn met de aan de Tweede Kamer toezonden reactie op het onderzoek van 
het WODC naar de privacy van slachtoffers. 
Het komt ook voor dat een getuige “onder nummer” verklaart. Deze mogelijkheid bestaat sinds 
oktober 2012. Hiermee is vooral beoogd om personen met een publieke taak te stimuleren 
aangifte te doen in gevallen waarin zij bijvoorbeeld zijn bedreigd. Ook andere getuigen kunnen van 
deze procedure gebruikmaken. In dergelijke gevallen kan bij het vermelden van de identiteit van 
de getuige in het proces-verbaal van het verhoor worden volstaan met het opnemen van een 
unieke code die aan de getuige is toegekend. Tijdens de consultatie zal worden bezien of en in 
hoeverre aanpassing van de tekst van het eerste lid in verband met getuigenverhoren nodig om de 
wettelijke ruimte te behouden voor deze bestaande mogelijkheid. 
 
Tweede lid 
In de huidige praktijk komen verschillende vormen van verbaliseren van getuigenverklaringen 
voor: de zakelijke weergave in monoloogvorm, de vraag- en antwoordvorm waarbij wordt gekozen 
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voor een woordelijke weergave van de verklaring en tussenvormen. Vooral in zwaardere 
strafzaken of bij complexe verhoren wordt steeds vaker gekozen voor de vraag- en antwoordvorm. 
In de literatuur wordt wel aanbevolen meer uniformiteit in de wijze waarop de verhoren worden 
geverbaliseerd aan te brengen en daarbij te kiezen voor de vraag- en antwoordvorm.54 Een 
belangrijk voordeel daarvan is dat inzicht wordt verkregen in het proces van totstandkoming van 
de verklaring. Het gaat er daarbij in het bijzonder om door welke vraagstelling de verklaring tot 
stand is gekomen, of en welke invloed door de verhoorders is uitgeoefend, en welke informatie 
door de getuige spontaan uit eigen wetenschap is verstrekt of een bevestiging is van wat de 
verhoorders hebben voorgehouden of aangereikt. Het tweede lid, dat voor getuigenverklaringen 
nieuw is, kan worden gezien als een belangrijke (wettelijke) aanvulling op en ondersteuning van 
bestaande beleidstrajecten, waarbij de politie en het openbaar ministerie zich gezamenlijk inzetten 
voor een verbetering van het proces-verbaal door het opstellen van kwaliteitseisen (Kamerstukken 
II 2014/15, 29 279, nr. 215, blz. 4). 
Het vereiste dat verklaringen van verhoorde personen zoveel mogelijk in vraag- en antwoordvorm 
worden weergegeven, heeft, zo kan naar aanleiding van in de voorbereiding van dit wetsvoorstel 
gerezen vragen worden verduidelijkt, betrekking op de weergave van het verhoor. Dit vereiste 
brengt dus niet mee dat verhoren op een andere manier zouden moeten worden voorbereid of 
ingericht, of dat steeds vooraf een verhoorplan zou moeten worden opgesteld. Uiteraard hoeven 
alleen die vragen te worden geverbaliseerd die ook daadwerkelijk gesteld zijn. Wanneer een 
getuige spontaan zijn verhaal doet, hoeven er dus geen vragen te worden ingevoegd omwille van 
structuur. De vraag- en antwoordvorm dient er immers niet toe om de verklaring van de getuige 
op een bepaalde manier te structureren, maar beoogt te bevorderen dat de weergave van het 
verhoor overeenkomt met wat zich daadwerkelijk tijdens het verhoor heeft afgespeeld. Het gaat 
erom dat uit het proces-verbaal niet alleen een adequate indruk kan worden verkregen van de 
verklaringen die een verhoorde persoon heeft afgelegd, maar ook een adequate indruk kan worden 
verkregen van de vragen die – daaraan voorafgaand – aan deze persoon zijn gesteld. 
Het tweede lid schrijft nu ook met betrekking tot getuigenverklaringen voor dat deze zo veel 
mogelijk in de eigen woorden van de getuige moeten worden weergegeven. Dit betekent bepaald 
niet dat er een volledig transcript van het verhoor hoeft te worden gegeven. Met de bepaling is 
beoogd afstand te nemen van een praktijk waarin van een getuige een verklaring wordt 
opgenomen in bewoordingen waarvan niet aannemelijk is dat hij deze zelf heeft gebezigd, omdat 
zijn feitelijk taalgebruik daarmee in het geheel niet overeenkomt, terwijl twijfel kan bestaan of hij 
de draagwijdte van de opgenomen bewoordingen kan overzien en of hij ook daadwerkelijk heeft 
willen zeggen wat er is geverbaliseerd.55 
De in het tweede lid opgenomen zinsnede “zoveel mogelijk” biedt enige ruimte voor een 
beoordeling door opsporingsambtenaren of het raadzaam is de vraag- en antwoordvorm al dan 
niet toe te passen. Daarbij kan betekenis toekomen aan factoren als het type strafzaak, de (ernst 
van de) verdenking, de verwachte complexiteit van het verhoor en het (verwachte) belang van de 
getuigenverklaring voor de in de strafzaak te nemen beslissingen. 
 
Derde lid 
In het derde lid wordt bepaald dat in geval van een getuigenverhoor de getuige in de gelegenheid 
moet worden gesteld om opmerkingen te maken bij het proces-verbaal en dat moet ondertekenen. 
In de praktijk gebeurt dit al. Aldus is ook bij getuigenverhoren sprake van een extra waarborg dat 
de inhoud van het proces-verbaal overeenkomt met wat de getuige heeft verklaard. 
 
Titel 3.2 Het verhoor van de verdachte 
 

                                                
54 Zie bijvoorbeeld M.J. Dubelaar, Betrouwbaar getuigenbewijs. Totstandkoming en waardering van 
strafrechtelijke getuigenverklaringen in perspectief (diss. Leiden), 2014, blz. 365 en 415. 
55 Een voorbeeld dat Dubelaar in haar proefschrift over de totstandkoming van getuigenverklaring noemt, gaat 
over de persoon die aangifte doet van oplichting en volgens het proces-verbaal verklaart dat de persoon aan 
wie hij zijn bankpas heeft afgegeven “de opzet heeft gehad om zich wederrechtelijk te bevoordelen”. Deze 
woorden passen direct onder de delictsomschrijving van oplichting (artikel 326 Sr), maar zullen waarschijnlijk 
niet op deze manier door de getuige zijn gebezigd. In dit verband wordt ook wel gesproken over het 
“toeschrijven naar de tenlastelegging”. Zie Dubelaar, a.w., blz. 353. 
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Artikel 2.3.2.3 
In dit artikel is de bepaling van het huidige artikel 29, tweede lid, die inhoudt dat de verdachte 
voor het verhoor wordt meegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden, overgenomen voor het 
verhoor door opsporingsambtenaren. In het nieuwe wetboek wordt deze verplichting opgenomen 
bij elke fase van het strafproces waarin de verdachte kan worden verhoord. 
 
Artikelen 2.3.2.4 tot en met 2.3.2.7 
Deze artikelen zijn overgenomen uit de huidige artikelen 28b tot en met 28e. Het huidige artikel 
28d, vierde lid, is overgenomen in de delegatiegrondslag aan het slot van dit hoofdstuk. De 
artikelen zijn redactioneel aangepast aan de in het nieuwe wetboek gebruikte terminologie en de 
daarin gemaakte wetstechnische keuzes. Zo is het huidige artikel 29d volgens welke de taken en 
bevoegdheden die die in deze artikelen aan de hulpofficier van justitie zijn toegekend ook door de 
officier van justitie kunnen worden uitgeoefend, niet overgenomen. In dit wetsvoorstel is namelijk 
de keuze gemaakt om in de bepalingen waarin een bevoegdheid aan de hulpofficier van justitie 
wordt toegekend, de officier van justitie nevengeschikt en als eerste te vermelden. In elk van deze 
artikelen is daarom de officier van justitie toegevoegd voor de uitzonderingsgevallen waarin deze 
de desbetreffende bevoegdheid uitoefent. 
 
Artikel 2.3.2.4 
In het tweede en derde lid kan voor de afgrenzing van de gevallen waarin voor de aangehouden 
verdachte op diens verzoek kosteloos een raadsman wordt opgeroepen in verband met het 
verlenen van consultatiebijstand niet langer worden aangehaakt bij het 
voorlopigehechteniscriterium, nu dit in het nieuwe wetboek niet wordt gehanteerd (zie paragraaf 
2.3 van deze toelichting). Tijdens de consultatie van dit wetsvoorstel zal worden bezien hoe dit 
criterium voor de toepassing van dit artikel kan worden aangepast aan de systematiek van de 
vereenvoudigde verdenkingscriteria. 
 
Artikel 2.3.2.7 
In dit artikel is het huidige artikel 28e overgenomen. Omwille van de leesbaarheid van de bepaling 
is niet telkens vermeld dat het gaat om een verhoor als bedoeld in het huidige artikel 28d, eerste 
lid. Uit het samenstel van bepalingen volgt al voldoende duidelijk dat het gaat om een verhoor na 
aanhouding of uitnodiging op de verhoorlocatie. 
 
Titel 3.3 Het verhoor van de getuige 
 
Artikel 2.3.3.1 
Dit artikel is nieuw en heeft betrekking op de identiteitsvaststelling van de getuige bij het verhoor. 
In artikel 1.6.1.1 zoals opgenomen in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe 
wetboek is bepaald op welke wijze de identiteit van de getuige wordt vastgesteld. In het hier 
toegelichte artikel wordt bepaald dat de verhorende ambtenaar de identiteit van de getuige bij het 
verhoor vaststelt. Onder het verhoor van de getuige wordt in dit verband verstaan dat de 
opsporingsambtenaar de getuige vragen stelt over de feiten en omstandigheden die hij heeft 
waargenomen en ondervonden (vgl. artikel 1.6.1.4). Van een verhoor in de zin van dit artikel is 
nog geen sprake in gevallen waarin een opsporingsambtenaar, bijvoorbeeld nadat op straat voor 
het oog van veel omstanders, een strafbaar feit is begaan, inventariseert welke omstanders 
aanwezig waren en of zij iets hebben gezien, om hen op een later moment te kunnen uitnodigen 
voor een verhoor. In die gevallen heeft de opsporingsambtenaar overigens wel de bevoegdheid om 
de identiteit van een getuige vast te stellen en hem daartoe staande te houden. Zie daarvoor 
hoofdstuk 5 (bevoegdheden tot vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming). 
 
Artikel 2.3.3.2 
Dit artikel is nieuw en heeft betrekking op het verlenen van bijzondere toegang tot het bijwonen 
van het politieel getuigenverhoor door derden. Als uitgangspunt geldt ten aanzien van dat verhoor 
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dat daarbij geen anderen dan de verhorende ambtenaar en de getuige aanwezig zijn. Op dit 
uitgangspunt zijn uitzonderingen mogelijk. Een al bestaande uitzondering vormt de bijstand aan 
het slachtoffer, zoals voorzien in artikel 1.5.2.5, tweede lid, van wetsvoorstel tot vaststelling van 
Boek 1 van het nieuwe wetboek (dat is het huidige artikel 51c). Daarnaast worden in deze titel 
enkele uitzonderingen op dit uitgangspunt geformuleerd die gelden ten aanzien van alle getuigen. 
In het algemeen gaat het om codificatie van de bestaande praktijk. 
Het artikel heeft betrekking op de “bijzondere toegang” waarvoor toestemming van de officier van 
justitie moet worden verkregen. Artikel 2.3.3.3 dat hieronder wordt toegelicht ziet op “toegang” 
waarvoor geen toestemming van de officier van justitie nodig is. Met de term ”bijzondere toegang” 
wordt in het nu toegelichte artikel tot uitdrukking gebracht dat het gaat om een 
uitzonderingssituatie. Op dit punt wijkt dit artikel af van artikel 2.3.3.3 dat ziet op personen – de 
advocaat van de getuige, de tolk, de wettelijk vertegenwoordiger en een persoon naar keuze – die 
in beginsel worden toegelaten tot het verhoor, tenzij een van de weigeringsgronden aan de orde 
is. In het nu toegelichte artikel gaat het evenwel om een discretionaire bevoegdheid, waarbij ook 
op andere gronden besloten kan worden dat geen toegang wordt verleend. Het uitgangspunt is dat 
de in dit artikel genoemde personen niet bij het verhoor aanwezig zijn, tenzij er een bijzondere 
reden is om die personen wel toe te laten. Dit moet worden bezien tegen de achtergrond van de 
invloed die de aanwezigheid deze personen kan hebben op het getuigenverhoor. Dat is ook de 
reden waarom de officier van justitie – als eindverantwoordelijke voor het opsporingsonderzoek – 
moet beslissen over deze toegang. 
 
Onderdeel a 
Dit onderdeel heeft betrekking op bijzondere toegang tot het verhoor van een persoon die de 
verhorende ambtenaar bijstand verleent. Bij sommige complexe en gespecialiseerde verhoren, 
zoals het verhoor van minderjarigen onder de twaalf jaar of personen met een verstandelijke 
beperking of psychische stoornis, kan het aangewezen zijn een externe deskundige te betrekken 
bij het verhoor. Over het algemeen hebben deze deskundigen slechts een adviserende rol. In de 
voorbereidende fase kunnen zij adviseren over de manier waarop met de desbetreffende persoon 
het beste gecommuniceerd kan worden, en over het verhoorplan. Desgewenst kan de deskundige 
ook vanuit de regiekamer adviseren. Daarmee blijft het uitgangspunt gehandhaafd dat de 
verhoren worden afgenomen door opsporingsambtenaren. Zij zijn hiertoe opgeleid en beschikken 
over hiervoor benodigde (juridische) kennis. Bij complexe verhoren kunnen gespecialiseerde 
rechercheurs als verhorende ambtenaren worden ingezet. Niettemin kan het in uitzonderlijke 
gevallen wenselijk zijn dat een externe deskundig niet alleen adviseert, maar ook bij het verhoor 
aanwezig is en eventueel het verhoor (mede) afneemt. Gedacht kan worden aan verhoren van 
personen met een meervoudige verstandelijke beperking die nauwelijks of geen spraak hebben of 
personen met een verstandelijke beperking die verhoord moeten worden aan de hand van 
pictogrammen (vgl. Kamerstukken II 2008/09, 30 143, nr. 30). In dergelijke gevallen kan de 
opsporingsambtenaar toegang tot het verhoor verlenen aan externe deskundigen. Mede gezien de 
rol van de externe deskundige – die kan bestaan uit het (mede) afnemen van het verhoor – kan 
de bijzondere toegang uitsluitend met toestemming van de officier van justitie worden verleend. 
Dit is in lijn met het huidige beleid (vgl. Kamerstukken II 2008/09, 30 143, nr. 30, blz. 3). 
 
Onderdeel b 
Dit onderdeel heeft betrekking op bijzondere toegang tot het getuigenverhoor van de raadsman 
van de verdachte. Op grond van de rechtspraak van zowel het EHRM als de Hoge Raad moet aan 
de verdediging voldoende ondervragingsgelegenheid worden geboden in, kort samengevat, die 
gevallen waarin het bewijs in belangrijke mate steunt op de getuigenverklaring. Indien er, met 
goede reden, geen behoorlijke en effectieve ondervragingsgelegenheid is geweest, moet er 
voldoende compensatie geboden zijn, anders mag de getuigenverklaring niet voor het bewijs 
worden gebruikt. 
In een aantal gevallen is op het moment dat bepaalde getuigen in het opsporingsonderzoek door 
de politie worden verhoord al duidelijk dat zij niet meer in een latere fase, door de rechter-
commissaris of op de terechtzitting, kunnen worden verhoord. Dit is bijvoorbeeld het geval 
wanneer op voorhand duidelijk is dat de gezondheid of het welzijn van de getuige een dergelijke 
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nieuwe ondervraging niet toelaat. Gedacht kan worden aan de minderjarige getuige die jonger is 
dan twaalf jaar en die alleen tijdens een speciaal studioverhoor kan worden verhoord. Ook kan 
worden gedacht aan de getuige die naar het buitenland zal vertrekken en daardoor in een latere 
fase niet meer beschikbaar zal zijn voor verhoor. Om te voorkomen dat de in dergelijke gevallen 
ten overstaan van de opsporingsambtenaar afgelegde verklaringen niet meer voor het bewijs 
mogen worden gebruikt, zou de verdediging kunnen worden toegelaten tot het verhoor. Dit komt 
in de huidige praktijk al voor. Voorgesteld wordt om deze mogelijkheid tot toelating van de 
verdediging tot het politieel getuigenverhoor van een wettelijke basis te voorzien. Gezien de 
verschillende belangen die spelen bij een beslissing tot toelating van de verdediging tot het 
verhoor – waaronder het belang van de getuige, het belang van de opsporing en het belang van 
de verdediging – wordt voorgesteld de toelating tot het verhoor te verbinden aan de toestemming 
van de officier van justitie. 
 
Artikel 2.3.3.3 
Dit artikel is nieuw en heeft betrekking op de gevallen waarin de verhorende ambtenaar zonder 
tussenkomst van de officier van justitie kan beslissen over de toegang tot het verhoor van derden. 
Het gaat om de toegang van de advocaat van de getuige, de tolk, de wettelijk vertegenwoordiger 
van de getuige en een persoon naar keuze. Hoofdregel daarbij is dat deze personen tot het 
verhoor worden toegelaten. Vandaar dat in dit artikel niet over “bijzondere” toegang wordt 
gesproken. 
Uit het artikel vloeit overigens geen (inspannings)verplichting voor de opsporingsambtenaar voort 
om de aanwezigheid van deze personen te bewerkstelligen. Het gaat erom dat wanneer deze 
personen aanwezig zijn, zij ook – in beginsel – worden toegelaten tot het verhoor. 
Voor de getuige die tevens slachtoffer is, geldt op basis van artikel 1.5.2.5, tweede lid, van het 
wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek (het huidige artikel 51c) al dat hij 
zich tijdens zijn verhoor mag doen bijstaan door de in dit artikel genoemde personen. Als de 
getuige tevens slachtoffer is moet bij de invulling van deze bepaling rekening worden gehouden 
met (en voorrang worden gegeven aan) de bepalingen over de bijstand aan het slachtoffer. 
 
Onderdeel a 
Hoewel de getuige bij het politieverhoor in principe geen verplichtingen heeft – de verschijn- en 
spreekplicht gelden alleen bij het verhoor door de rechter-commissaris en de zittingsrechter – kan 
hij niettemin behoefte hebben aan bijstand door zijn advocaat bij het verhoor. In het bijzonder kan 
daarbij gedacht worden aan een getuige die is gebonden aan een civielrechtelijke 
geheimhoudingsplicht die hij kan schenden als hij zonder een wettelijke spreekplicht verklaart. 
Ook kan gedacht worden aan getuigen aan wie een verschoningsrecht toekomt. De advocaat kan 
de getuige dan informeren en adviseren over de reikwijdte van zijn geheimhoudingsplicht of 
verschoningsrecht. 
In het algemeen zal de advocaat van de getuige worden toegelaten. Dit kan evenwel anders zijn in 
het geval waarin het belang van de getuige of het belang van het onderzoek zich daartegen 
verzet. Gedacht kan worden aan de situatie waarin de advocaat van de getuige tevens een andere 
in de strafzaak betrokken getuige of verdachte bijstaat. 
De getuige heeft op grond van de voorgestelde bepaling geen recht op bijstand door een advocaat. 
Dat recht kan wel uit andere bepalingen volgen. Dat is – op grond van artikel 1.5.2.5, tweede lid, 
van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek (het huidige artikel 51c) 
het geval wanneer de getuige slachtoffer is. 
 
Onderdeel b 
Ook een tolk kan worden toegelaten tot het getuigenverhoor. In welke gevallen bijstand door een 
tolk aangewezen is, is bepaald in artikel 1.6.1.2 van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 
van het nieuwe wetboek . 
 
Onderdeel c 
De wettelijk vertegenwoordiger van de getuige wordt in beginsel toegelaten tot het verhoor. 
Daarbij kan in het bijzonder worden gedacht aan de ouders van de minderjarige getuige. Dit moet 
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worden bezien tegen de achtergrond van de vertegenwoordigende rol die de wettelijk 
vertegenwoordigers hebben en de kwetsbaarheid van de (minderjarige) getuige. Dit onderdeel 
regelt, conform de huidige praktijk, dat de verhorende ambtenaar de wettelijk vertegenwoordiger 
toegang tot het verhoor kan verlenen. De opsporingsambtenaar ziet af van het verlenen van 
toegang indien de ondersteuning door de wettelijk vertegenwoordiger zich niet verdraagt met het 
belang van het onderzoek. Het gaat dan om bijvoorbeeld om gevallen waarin de aanwezigheid van 
de wettelijk vertegenwoordiger de bereidheid om te verklaren negatief kan beïnvloeden en zelfs 
kan wegnemen. Gedacht kan worden aan gevallen waarin een (minderjarig) zedenslachtoffer moet 
worden verhoord en de getuige zich door de aanwezigheid van de wettelijk vertegenwoordiger 
geremd zou voelen om te verklaren. Ook zijn er andere gevallen denkbaar waarin de aanwezigheid 
van de wettelijk vertegenwoordiger onwenselijk is in verband met het belang van het onderzoek, 
bijvoorbeeld wanneer die zelf kennis lijkt te dragen van het strafbare feit waarover de 
minderjarige wordt bevraagd, hij zelf betrokken is bij het strafbare feit, of te vrezen valt dat de 
wettelijk vertegenwoordiger de informatie die tijdens het verhoor wordt verstrekt, zal gebruiken 
om bijvoorbeeld andere getuigen te beïnvloeden of om bewijs weg te maken of sporen uit te 
wissen. Mogelijk kan onder die omstandigheden wel een andere vertrouwenspersoon tot het 
verhoor worden toegelaten op grond van onderdeel d. Daarnaast kan in het belang van de 
(minderjarige) getuige zelf van het verlenen van toegang worden afgezien. Daaronder valt ook de 
situatie waarin de (minderjarige) getuige niet wíl worden bijgestaan door de wettelijk 
vertegenwoordiger. 
 
Onderdeel d 
Dit onderdeel heeft betrekking op de toegang tot het verhoor van een vertrouwenspersoon, in dit 
onderdeel aangeduid als een “persoon naar keuze”. Met deze term wordt aangesloten bij de 
terminologie die wordt gebruikt in de bepalingen over de bijstand aan het slachtoffer. Ook nu al 
wordt in de praktijk in voorkomende gevallen toegelaten dat getuigen zich laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. Dat geldt niet alleen voor getuigen die slachtoffer zijn. Aan de aanwezigheid 
van een persoon naar keuze zijn mogelijk risico’s verbonden. Zo zou deze het verhoor of de 
getuige kunnen beïnvloeden. Ook zou deze persoon het opsporingsonderzoek kunnen frustreren 
doordat hij na afloop van het verhoor anderen probeert te beïnvloeden of op andere wijze de bij 
het verhoor opgedane kennis gebruikt op een wijze het belang van het onderzoek schade kan 
toebrengen. Daarom gelden ook ten aanzien van de aanwezigheid van een persoon naar keuze 
weigeringsgronden: de aanwezigheid kan worden geweigerd in het belang van het onderzoek of 
het belang van de getuige. 
 
Titel 3.4 Delegatie / artikel 2.3.4.1 
In dit artikel is bepaald op welke punten uit hoofdstuk 3 bij algemene maatregel van bestuur 
nadere regels kunnen worden gesteld. 
Onderdeel a bevat een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen 
over het audiovisueel registreren van het verhoor. In de algemene maatregel van bestuur zal 
audiovisuele registratie in ieder geval worden voorgeschreven in gevallen waarin die verplichting al 
voortvloeit uit de Aanwijzing inzake auditief en audiovisueel registreren van verhoren van 
aangevers, getuigen en verdachten. Daarnaast zal bij de voorbereiding van die algemene 
maatregel van bestuur worden bezien of in meer gevallen audiovisuele registratie moet worden 
voorgeschreven. 
Onderdeel b bevat de in het huidige artikel 28d voorziene grondslag om bij algemene maatregel 
van bestuur nadere regels te stellen over de inrichting van en de orde tijdens het verhoor van de 
verdachte, in de gevallen waarin diens raadsman aan het verhoor deelneemt. 
 
Hoofdstuk 4 Deskundigenonderzoek en voorlichtingsrapportage in opdracht van de 
officier van justitie 
De inhoud van dit hoofdstuk is kort aangestipt in paragraaf 6. 
 
Artikel 2.4.1 
In dit artikel is het huidige artikel 147, eerste lid, in een nieuwe redactie opgenomen. Op grond 



116 
 

van het artikel kan de officier van justitie de reclassering inschakelen voor een 
voorlichtingsrapportage. De ingewikkelde formulering van “personen en lichamen die op het 
terrein van de reclassering of op dergelijk gebied werkzaam zijn” is vereenvoudigd tot 
“reclasseringsinstelling”.  
 
Artikelen 2.4.2 tot en met 2.4.5 
Deze artikelen hebben betrekking op de bevoegdheid van de officier van justitie tot het 
verstrekken van een opdracht aan een deskundige, de informatieverstrekking daaromtrent aan de 
verdachte, diens recht op het verzoeken om een tegenonderzoek en de uitvoering van 
tegenonderzoek. De huidige artikelen 150, 150a en 150c zijn behoudens een hierna te bespreken 
uitzondering inhoudelijk ongewijzigd overgenomen. 
De formulering van artikel 2.4.2 wijkt af van die van het huidige artikel 150 omdat het is 
afgestemd op de bevoegdhedentoedeling in dit wetsvoorstel en inhoudelijk in overeenstemming is 
gebracht met de Aanwijzing technisch opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek van het 
College van procureurs-generaal van 7 mei 2013 (Stcrt. 2013, 13962). Indien een hulpofficier van 
justitie op grond van dit wetsvoorstel de bevoegdheid heeft een onderzoek te bevelen, dient hij 
ook de mogelijkheid te hebben om zo nodig een deskundige opdracht te verlenen om dat 
onderzoek uit te voeren. Het tweede lid van artikel 2.4.2 voorziet daarin. Het derde lid van dat 
artikel bevat de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur onderzoeken aan te wijzen 
die kunnen worden verricht door een opsporingsambtenaar of een politie-expert en waarvoor de 
officier van justitie of de hulpofficier van justitie geen opdracht hoeft te verlenen. Het zal hier gaan 
om de zogeheten technische onderzoeken die in de bijlagen 1 tot en met 3 van de genoemde 
aanwijzing zijn genoemd. Daaronder vallen over het algemeen onderzoeken die aan de fase van de 
analyse en interpretatie van het onderzoeksmateriaal voorafgaan, standaardmatig en 
reproduceerbaar zijn of behoren tot de onderzoeken die de politie vanwege haar expertise sinds 
jaar en dag verricht, zoals onderzoek naar krassporen en wapenonderzoek. 
Artikel 2.4.4, tweede lid, is ten opzichte van het huidige artikel 150b, tweede lid, gewijzigd in die 
zin, dat na weigering door de officier van justitie van het verzoek van de verdachte tot 
inschakeling van een deskundige dan wel tot het gelasten van tegenonderzoek, de verdachte in 
plaats van een nieuw verzoek te richten aan de rechter-commissaris, tegen de weigering van de 
officier van justitie een bezwaarschrift kan indienen bij de rechter-commissaris. De figuur van het 
bezwaarschrift tegen een beslissing van de officier van justitie wordt elders in het wetboek ook 
toegepast en past beter in het systeem. In de artikelen 1.2.4.7 en 1.2.4.8 van het wetsvoorstel tot 
vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek zijn algemene regels opgenomen die betrekking 
hebben op het beslissen op bezwaarschriften tegen beslissingen van het openbaar ministerie. Het 
huidige artikel 150b, derde lid, behoeft daarom niet te worden overgenomen. 
 
Hoofdstuk 5 Bevoegdheden tot vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming 
De hoofdlijnen van dit hoofdstuk zijn toegelicht in paragraaf 7. Het hoofdstuk is onderverdeeld in 
vier titels. Deze betreffen achtereenvolgens algemene bepalingen (titel 5.1), staandehouding en 
aanhouding (titel 5.2), ophouden voor onderzoek en inverzekeringstelling (titel 5.3) en voorlopige 
vrijheidsbeperking en voorlopige hechtenis (titel 5.4). 
 
Titel 5.1. Algemene bepalingen 
Deze titel omvat twee artikelen waarin een aantal vormvoorschriften worden gegeven voor 
bevelen, beslissingen, vorderingen en verzoeken op grond van dit hoofdstuk. Door deze 
voorschriften in een tweetal algemene bepalingen op te nemen, kunnen deze voorschriften in de 
overige bepalingen worden geschrapt. 
 
Artikel 2.5.1.1 
 
Eerste en vierde lid 
Dit artikel is nieuw. Het eerste lid bepaalt dat een bevel van de officier van justitie of de 
hulpofficier van justitie tot uitoefening van een bevoegdheid op grond van dit hoofdstuk vooraf 
wordt vastgelegd, tenzij is bepaald dat het bevel ook mondeling kan worden gegeven. In de 
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gevallen waarin in dit hoofdstuk is bepaald dat het bevel mondeling kan worden gegeven, behoeft 
het dus niet afzonderlijk te worden vastgelegd. Die keuze is in dit hoofdstuk gemaakt als het 
verantwoord is dat een bevel tot uitoefening van een bepaalde bevoegdheid in alle gevallen 
mondeling kan worden gegeven. Voorbeelden van bevelen waarbij in dit hoofdstuk in lijn met het 
geldende recht is bepaald dat deze ook mondeling kunnen worden gegeven, zijn een bevel tot 
aanhouding buiten heterdaad en een bevel tot het ophouden voor onderzoek. Op grond van de 
algemene verbaliseringsplicht moet in het proces-verbaal door de opsporingsambtenaar worden 
gerelateerd dat die mondelinge bevelen zijn gegeven. 
In het eerste lid is, anders dan in de hoofdstukken 6, 7 en 8, bij vastgelegde bevelen (dat wil 
zeggen bij bevelen waarbij niet afzonderlijk is bepaald dat deze in alle gevallen mondeling kunnen 
worden gegeven) niet erin voorzien dat deze bij dringende noodzaak mondeling kunnen worden 
gegeven onder de voorwaarde dat deze binnen drie dagen daarna worden vastgelegd. Niet is 
gebleken dat bij de bevelen uit dit hoofdstuk aan die mogelijkheid behoefte bestaat. 
Het vierde lid schept een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen over 
de vastlegging van het bevel. Dit is toegelicht in paragraaf 2.2.5. In deze algemene maatregel van 
bestuur zal worden bepaald dat de vastlegging vooralsnog schriftelijk is. 
 
Tweede en derde lid 
Het tweede en derde lid bepalen welk informatie moet worden opgenomen in de bevelen van de 
officier van justitie en de hulpofficier van justitie die op grond van dit hoofdstuk worden gegeven. 
Het gaat daarbij om bevelen ten aanzien waarvan op grond van het eerste lid vastlegging is 
voorgeschreven. In specifieke bepalingen kunnen en worden nadere eisen worden gesteld. 
 
Artikel 2.5.1.2  
Dit artikel is nieuw. Het bepaalt dat vorderingen van het openbaar ministerie, verzoeken van de 
verdachte en beslissingen van de rechter met redenen moeten worden omkleed. Voordeel van 
deze algemene bepaling is dat dit niet bij de verschillende bepalingen van dit hoofdstuk telkens 
behoeft te worden herhaald. 
 
Titel 5.2. Staandehouding en aanhouding 
In deze titel zijn de staandehouding van verdachten en getuigen, de aanhouding van verdachten 
en het betreden en doorzoeken van plaatsen ten behoeve van de aanhouding geregeld. 
 
Artikel 2.5.2.1 
 
Eerste lid 
Het eerste lid betreft de staandehouding van een verdachte met het oog op de vaststelling van zijn 
identiteit. Het is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het huidige artikel 52. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid is nieuw en regelt dat een opsporingsambtenaar een getuige staande kan houden 
met het oog op het vaststellen van zijn identiteit. Daarmee wordt het Piet Geus-arrest (HR 11 
november 1947, NJ 1948/126) gecodificeerd.  
In het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek wordt in artikel 1.6.1.1 
bepaald op welke wijze de identiteit van de getuige wordt vastgesteld. In hoofdstuk 3 van Boek 2 
wordt geregeld dat bij het verhoor van de getuige zijn identiteit wordt vastgesteld. De 
bevoegdheid tot het vaststellen van de identiteit van de getuige is echter niet alleen nodig bij het 
verhoor van de getuige, maar bijvoorbeeld ook om gegevens van getuigen op straat te kunnen 
vragen. Gedacht kan worden aan gevallen waarin de politie na een vechtpartij op straat 
omstanders om hun gegevens vraagt om hen eventueel later te kunnen verhoren als getuige. 
Aangenomen zou kunnen worden dat deze personen op grond van artikel 2 van de Wet op de 
identificatieplicht in verbinding met artikel 8 van de Politiewet 2012 verplicht zijn om op vordering 
van een opsporingsambtenaar hun identiteitsbewijs te tonen. Op die grondslag is de 
opsporingsambtenaar echter niet bevoegd om een aantal identificerende gegevens te vragen, 
zoals het adres van de feitelijke verblijfplaats. De bevoegdheid tot het vragen naar deze gegevens 
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wordt niettemin aangenomen op grond van het genoemde Piet Geus-arrest. In dat arrest heeft de 
Hoge Raad namelijk overwogen dat de opsporingsambtenaar de getuige ten behoeve van het 
vragen naar de identificerende gegevens staande mag houden. Ook die bevoegdheid wordt met de 
voorgestelde bepaling gecodificeerd. 
 
Artikel 2.5.2.2 
Dit artikel betreft de aanhouding van de verdachte in geval van ontdekking op heterdaad. Het is 
inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het huidige artikel 53. In het tweede lid is verduidelijkt 
dat de op heterdaad aangehouden verdachte zo spoedig mogelijk naar een plaats voor verhoor 
wordt gebracht en daar direct wordt voorgeleid aan de officier van justitie of de hulpofficier van 
justitie. In de praktijk zal dit de hulpofficier van justitie zijn. 
 
Artikel 2.5.2.3 
Dit artikel betreft de aanhouding van de verdachte buiten het geval van ontdekking op heterdaad. 
Er zijn enkele inhoudelijke wijzigingen in aangebracht ten opzichte van het huidige artikel 54. 
 
Eerste, tweede, vierde en vijfde lid 
Voor een toelichting op de bij de aanhouding buiten heterdaad gehanteerde nieuwe 
verdenkingscriteria wordt verwezen naar paragraaf 2.3.3. In de nieuwe systematiek wordt bij de 
aanhouding buiten heterdaad in plaats van het voorlopigehechteniscriterium, dat door de 
vereenvoudiging van de verdenkingscriteria vervalt, verdenking van een misdrijf waarop 
gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld als verdenkingscriterium gehanteerd, wanneer de 
toepassing van dit dwangmiddel (in geval van spoed) door een gewone opsporingsambtenaar of 
door een hulpofficier van justitie wordt bevolen. De aanhouding buiten heterdaad kan ook worden 
bevolen bij misdrijven waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld, maar dit kan in alle 
gevallen alleen op bevel van een officier van justitie. De in het huidige wetboek voorziene 
mogelijkheid uit artikel 67, tweede lid, in verbinding met artikel 54 om verdachten van wie geen 
vaste woon- of verblijfplaats in Nederland kan worden vastgesteld, buiten heterdaad te kunnen 
aanhouden, is in het tweede lid behouden. 
In het eerste en vijfde lid is verbetering aangebracht door formuleringen in het huidige artikel 54 
als zou de voorgeleiding het doel van de aanhouding, niet over te nemen. In plaats daarvan is 
bepaald dat de verdachte daadwerkelijk wordt voorgeleid.  
 
Derde lid 
Niet overgenomen is de zinsnede dat van het mondeling gegeven bevel nadien melding wordt 
gemaakt in het proces-verbaal. Dit volgt al uit de algemene verbaliseringsplicht. 
 
Artikel 2.5.2.4  
Dit artikel betreft het betreden van plaatsen ter aanhouding van de verdachte. Het is inhoudelijk 
niet gewijzigd ten opzichte van het huidige artikel 55, met dien verstande dat in het licht van de 
vereenvoudiging van de verdenkingscriteria, wordt voorgesteld het verdenkingscriterium in het 
eerste lid te wijzigen van verdenking van een misdrijf naar verdenking van een strafbaar feit. Daar 
komt bij dat in geval van ontdekking op heterdaad burgers over het algemeen zich er niet steeds 
van bewust zullen zijn of er sprake is van een misdrijf of van een overtreding.  
 
Artikel 2.5.2.5 
Dit artikel betreft het doorzoeken van plaatsen ter aanhouding van de verdachte. Het is inhoudelijk 
niet gewijzigd ten opzichte van het huidige artikel 55a. 
 
Titel 5.3 Ophouden voor onderzoek en inverzekeringstelling 
In deze titel zijn het ophouden voor onderzoek en de inverzekeringstelling geregeld. In het kader 
van het ophouden voor onderzoek en de inverzekeringstelling kan een verdachte worden 
onderworpen aan maatregelen in het belang van het onderzoek. Ook dat is in deze titel geregeld. 
 
Afdeling 5.3.1 Ophouden voor onderzoek 
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Artikel 2.5.3.1.1 
Dit artikel betreft het ophouden voor onderzoek. Het is inhoudelijk grotendeels ongewijzigd 
overgenomen uit het huidige artikel 56a.  
 
Eerste lid 
In het eerste lid is niet de volzin uit het huidige artikel 56a, eerste lid, overgenomen volgens welke 
de hulpofficier van justitie aan wie de verdachte is voorgeleid kan beslissen dat de verdachte direct 
voor de officier van justitie wordt geleid. Deze mogelijkheid ligt al voldoende in het wettelijke 
systeem besloten en behoeft geen explicitering in de wet. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is niet de zinsnede uit het huidige artikel 56a, tweede lid, overgenomen volgens 
welke de ophouding in het belang van het onderzoek plaatsvindt. Dat volgt al uit de algemene 
bepalingen van het opsporingsonderzoek zoals voorzien in dit wetsvoorstel. Bovendien wordt deze 
bevoegdheid aangeduid als het ophouden “voor onderzoek” waarin al besloten ligt dat dit in belang 
van het onderzoek plaatsvindt. 
De wijziging van de verdenkingscriteria bij de aanhouding buiten heterdaad werkt door in de duur 
van het ophouden voor onderzoek als voorzien in het tweede lid. Het gevolg is dat de duur van het 
ophouden voor onderzoek bij misdrijven waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld 
(of, in geval van verdachten van wie geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland kan worden 
vastgesteld, bij verdenking van misdrijven waarop gevangenisstraf is gesteld) negen uur beloopt. 
 
Derde lid 
In het derde lid is verduidelijkt dat het ophouden voor onderzoek ook de voorbereiding van de 
voorgeleiding aan de officier van justitie of de hulpofficier van justitie met het oog op een 
beslissing over inverzekeringstelling kan omvatten. Er is niet, zoals bij de inverzekeringstelling, 
gekozen voor de formulering dat onder het belang van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.1.2.1, 
tweede lid, bij het ophouden voor onderzoek mede deze doelen worden verstaan, omdat in de 
aanduiding van de bevoegdheid als het ophouden “voor onderzoek” al besloten ligt dat dit in 
belang van het onderzoek plaatsvindt. 
 
Artikel 2.5.3.1.2 
Dit artikel betreft de mogelijkheid van verlenging van de duur van de ophouding. In het eerste lid 
is niet de wettelijke beperking uit het huidige artikel 56b, eerste lid, overgenomen die inhoudt dat 
alleen de officier van justitie of de hulpofficier van justitie “voor wie de verdachte is geleid” het 
bevel van het ophouden van onderzoek kan verlengen. Niet in te zien valt waarom de 
verlengingsbeslissing in voorkomende gevallen – denk aan strafzaken die via de ZSM-werkwijze 
worden afgehandeld – niet ook door een andere officier van justitie of hulpofficier van justitie zou 
kunnen worden genomen. Een aantal bepalingen uit het huidige artikel 56b is niet in dit artikel 
overgenomen omdat daarin al is voorzien in de algemene bepalingen van titel 5.1. 
 
Artikel 2.5.3.1.3 
In dit artikel is het huidige artikel 56a, derde lid, inhoudelijk ongewijzigd overgenomen. 
 
Artikel 2.5.3.1.4 
In dit artikel is het huidige artikel 27e overgenomen dat handelt over het recht van de verdachte 
om derden van zijn vrijheidsbeneming in kennis te laten stellen. Omdat dit recht is gekoppeld aan 
het moment waarop bij de voorgeleiding een bevel tot het ophouden voor onderzoek wordt 
gegeven, is gekozen voor opneming van deze bepaling in titel 5.2. Het artikel is aangepast aan de 
in het nieuwe wetboek gemaakte wetstechnische keuze om in de bepalingen waarin een 
bevoegdheid aan de hulpofficier van justitie wordt toegekend, de officier van justitie nevengeschikt 
en als eerste te vermelden, en om niet de constructie uit het huidige artikel 29d over te nemen 
welk artikel in het algemeen bepaalt dat de taken en bevoegdheden die die aan de hulpofficier van 
justitie zijn toegekend, ook door de officier van justitie kunnen worden uitgeoefend. Het zal 
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duidelijk zijn dat het in kennis stellen van derden van de vrijheidsbeneming van de verdachte een 
taak is die in de praktijk vrijwel steeds onder verantwoordelijkheid van de hulpofficier van justitie 
wordt uitgeoefend. 
 
Afdeling 5.3.2 Inverzekeringstelling 
 
Artikelen 2.5.3.2.1 
Dit artikel betreft de inverzekeringstelling van de verdachte en is met enkele wijzigingen 
overgenomen uit het huidige artikel 57, eerste tot en met vierde lid. In het eerste lid is vastgelegd 
dat de inverzekeringstelling kan worden bevolen van de voor onderzoek opgehouden verdachte. 
Thans kan een bevel tot inverzekeringstelling nog onmiddellijk worden gegeven, zonder dat de 
verdachte is opgehouden voor onderzoek. Bij de totstandkoming van de Wet van 17 november 
2016, Stb. 476 is al aangegeven dat de gebruikelijke volgorde in de eerste fase van het 
vooronderzoek is dat de verdachte wordt aangehouden, vervolgens wordt opgehouden voor 
onderzoek en daarna in verzekering wordt gesteld (Kamerstukken II 2014/15, 35 159, nr. 3, blz. 
18). Nu, zoals hierboven voorgesteld in artikel 2.5.3.1.1, het ophouden voor onderzoek ook de 
voorbereiding van de voorgeleiding aan de (hulp)officier van justitie met het oog op een beslissing 
over inverzekeringstelling kan omvatten, ligt het voor de hand om de fase van 
inverzekeringstelling ook vooraf te laten gaan door het ophouden voor onderzoek. Tijdens het 
ophouden van onderzoek kan dan ook de noodzaak van inverzekeringstelling worden bekeken. 
Verder is in het eerste lid niet de zinsnede overgenomen waarin wordt verwezen naar de officier 
van justitie (of de hulpofficier van justitie) die zelf de verdachte heeft aangehouden. In de huidige 
praktijk worden verdachten door opsporingsambtenaren aangehouden en niet door de officier van 
justitie zelf. Overigens heeft de officier van justitie wel de bevoegdheid om een verdachte aan te 
houden omdat hij zelf formeel ook opsporingsambtenaar is. 
Ook is in het eerste lid niet de zinsnede overgenomen dat de verdachte in verzekering wordt 
gesteld “op een in het bevel aangeduide plaats”. Deze zinsnede heeft tegenwoordig geen betekenis 
meer, omdat in de administratieve systemen van politie en justitie wordt geregistreerd waar 
arrestanten verblijven.56 
 
Artikel 2.5.3.2.2 
Dit artikel correspondeert met de huidige artikelen 57, vijfde lid, en 58. Voor een toelichting op de 
bij de inverzekeringstelling gehanteerde verdenkingscriteria wordt verwezen naar paragraaf 2.3.3. 
In de nieuwe systematiek wordt bij de inverzekeringstelling in plaats van het 
voorlopigehechteniscriterium, dat als gevolg van de vereenvoudiging van de verdenkingscriteria 
vervalt, verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld als 
verdenkingscriterium gehanteerd, wanneer de toepassing van dit dwangmiddel door een 
hulpofficier van justitie wordt bevolen. De inverzekeringstelling kan ook worden bevolen bij 
misdrijven waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld, maar dit kan in alle gevallen 
alleen door een officier van justitie. De in het huidige wetboek voorziene mogelijkheid uit artikel 
67, tweede lid, in verbinding met artikel 58 om verdachten van wie geen vaste woon- of 
verblijfplaats in Nederland kan worden vastgesteld, in verzekering te stellen, is in het eerste lid 
behouden. 
 
Artikel 2.5.3.2.3 
Dit artikel betreft een aantal formaliteiten met betrekking tot de inverzekeringstelling. Het is 
inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 59. Wel zijn een aantal bepalingen 
overbodig geworden in het licht van de algemene bepalingen (artikelen 2.5.1.1 en 2.5.1.2). 
 

                                                
56 Zie Melai/Groenhuijsen, artikel 57 Sv, aantekening 12: “Een dergelijke garantie was nodig in een tijd waarin 
er nog geen uitgebreide administratie werd bijgehouden en gevangenen gemakkelijk in de vergetelheid konden 
raken. Het voorschrift dat de plaats van inverzekeringstelling in het bevel moet worden aangeduid, diende er 
dan ook vooral toe om te kunnen vaststellen op welke specifieke locatie de arrestant verbleef, om zo nodig 
controle te kunnen uitoefenen.” 
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Afdeling 5.3.3 Maatregelen ten aanzien van de voor onderzoek opgehouden of in 
verzekering gestelde verdachte 
 
Artikel 2.5.3.3.1 
Dit artikel betreft de zogenaamde maatregelen in het belang van het onderzoek. In dit artikel zijn 
de huidige artikelen 62 en 62a overgenomen. De in het derde lid van het huidige artikel 62 
opgenomen grondslag voor nadere regels over de behandeling van in verzekering gestelde 
verdachten is echter niet overgenomen. Voor deze grondslag is geen noodzaak meer, omdat in de 
wet- en regelgeving met betrekking tot de politie regels zijn gesteld met betrekking tot de 
behandeling van personen die zijn ingesloten in een politiecel (Regeling politiecellencomplex) en 
voor zover de tenuitvoerlegging van de inverzekeringstelling in een huis van bewaring plaats zou 
vinden, de rechtspositie van de ingeslotene wordt beheerst door de Penitentiaire beginselenwet en 
de daarop gebaseerde regelingen. 
 
Eerste lid 
Aandacht verdient dat het eerst lid alleen de maatregelen in het belang van het onderzoek bevat 
die in het huidige artikel 62 zijn opgenomen. Tijdens het ophouden voor onderzoek en de 
inverzekeringstelling kunnen uiteraard ook andere maatregelen zoals die thans in het huidige 
artikel 61a zijn opgenomen, worden opgelegd. Deze categorie van maatregelen, die voornamelijk 
verband houden met het lichaam, zijn in de titels 6.3, 6.4 en 6.5 voorzien. Dit houdt verband met 
de keuze om de bevoegdheden met betrekking tot het lichaam, ook wanneer die tijdens de 
vrijheidsbeneming worden uitgeoefend, in een afzonderlijk hoofdstuk te concentreren. Voor een 
toelichting op deze maatregelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op de artikelen 
in die titels. 
 
Vierde lid 
In het vierde lid is voorzien in de mogelijkheid om tegen het bevel een bezwaarschrift bij de 
rechter-commissaris in te dienen, die in dit stadium van de vrijheidsbeneming daarvoor de meest 
voor de hand liggende rechterlijke autoriteit is. 
 
Afdeling 5.3.4 Voorgeleiding aan de rechter-commissaris 
De artikelen uit deze afdeling omvatten de huidige artikelen 59a, 59b en 59c en betreffen de 
voorgeleiding aan de rechter-commissaris in het kader van de toetsing van de rechtmatigheid van 
de inverzekeringstelling. 
 
Artikel 2.5.3.4.1 
Het huidige artikel 59a, eerste lid, schrijft voor dat de verdachte uiterlijk binnen drie dagen en 
achttien uur, te rekenen vanaf het tijdstip van de aanhouding, voor de rechter-commissaris wordt 
geleid om te worden gehoord. In het vijfde lid is omschreven welke beslissing vervolgens van de 
rechter-commissaris wordt verlangd. Indien de rechter-commissaris de inverzekeringstelling 
onrechtmatig oordeelt, beveelt hij de onmiddellijke invrijheidstelling van de verdachte. 
Deze voorgeleiding voor de rechter-commissaris is ingevoerd als gevolg van de uitspraak van het 
EHRM in de zaak Brogan (EHRM 29 november 1988, Brogan v. het Verenigd Koninkrijk). Het EHRM 
had in deze zaak een schending van artikel 5, derde lid, van het EVRM vastgesteld. Dat artikellid 
bepaalt dat een verdachte die in verzekering is gesteld, onverwijld voor een rechter moet worden 
geleid of voor een andere magistraat die door de wet bevoegd verklaard is rechterlijke macht uit 
te oefenen. Het in 1994 ingevoerde artikel 59a regelde dat de verdachte binnen drie dagen en 
vijftien uur voor de rechter-commissaris diende te worden geleid. Die periode is recentelijk bij wet 
van 16 november 2016, Stb. 476 verlengd tot drie dagen en achttien uur (zie Kamerstukken II 
2014/15, 34 159, nr. 3, blz. 20). 
De voorgeleiding aan de rechter-commissaris blijft in het gemoderniseerde wetboek behouden. 
Ook het eerste lid van het nu toegelichte artikel schrijft voor dat de in verzekering gestelde 
verdachte binnen drie dagen en achttien uren na het tijdstip van de aanhouding voor de rechter-
commissaris wordt geleid om te worden gehoord. Het voorstel brengt evenwel wijziging in de 
beslissing die van de rechter-commissaris wordt verlangd. Artikel 59a eist van de rechter-
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commissaris een oordeel over de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling. Het vijfde lid van 
het nu toegelichte artikel wil dat de rechter-commissaris beoordeelt of de voortzetting van de 
inverzekeringstelling rechtmatig is. Dit voorstel berust op de volgende gronden. Voorop staat dat 
de rechtsbescherming die de rechter-commissaris in de voorgestelde procedure biedt, beter 
aansluit op de rechtsbescherming die artikel 5, derde lid, EVRM verlangt. Artikel 5, derde lid, EVRM 
eist niet dat de rechterlijke autoriteit een oordeel uitspreekt over de rechtmatigheid van de 
aanvankelijke vrijheidsbeneming. De waarborg die het verdrag hier biedt, heeft betrekking op de 
voortzetting van de vrijheidsbeneming. De rechterlijke autoriteit moet de invrijheidstelling van de 
verdachte kunnen bevelen. Bij wijze van illustratie kan worden gewezen op de recente uitspraak 
van de Grote Kamer het EHRM in de zaak Buzadji (EHRM 5 juli 2016, Buzadji v. Moldavië, § 84 
e.v.), waar de rechtsbescherming die artikel 5, derde lid, EVRM biedt aan het voortduren van 
vrijheidsbeneming wordt gekoppeld. De voorgestelde procedure sluit ook goed aan bij de wijze 
waarop artikel 59a (tegen deze achtergrond) in de praktijk wordt toegepast. Het is niet zo dat elk 
door de rechter-commissaris geconstateerd gebrek bij aanhouding of inverzekeringstelling tot 
invrijheidstelling leidt. Dat heeft de wetgever destijds ook niet beoogd (vgl. Kamerstukken II 
1992/93, 21 225, nr. 13, blz. 9 e.v.). 
Voor het stelsel van beslissingen rond voorarrest is winst dat de voorgestelde procedure beter 
aansluit bij beslissingen die de rechter neemt inzake het toepassen van voorlopige hechtenis. 
Onrechtmatig handelen bij de aanhouding of inverzekeringstelling is bij het al dan niet bevelen van 
de bewaring slechts van beperkt belang, zo volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 7 oktober 
1988, NJ 1989/510. In die zaak had het door omstandigheden langer dan een etmaal geduurd 
voordat de verdachte voor een hulpofficier van justitie werd geleid. De rechter-commissaris was 
van oordeel dat de inverzekeringstelling onrechtmatig tot stand was gekomen. Zijns inziens was 
het in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde om op een dergelijke 
onrechtmatige inverzekeringstelling voort te bouwen. Hij wees daarom de vordering bewaring af. 
De Hoge Raad dacht daar anders over: gebreken in de inverzekeringstelling vormen geen 
zelfstandige grond om de vordering tot bewaring af te wijzen. Bij die benadering past niet goed 
dat de rechter-commissaris, zoals uit het huidige artikel 59a lijkt te volgen, per definitie de 
invrijheidstelling van de verdachte moet bevelen als hij de inverzekeringstelling onrechtmatig 
oordeelt. Bij die benadering past wel dat aanvankelijke onrechtmatigheid van de 
inverzekeringstelling wordt betrokken bij de beslissing of voortzetting van de inverzekeringstelling 
rechtmatig is. 
Winst is verder dat de voorgestelde procedure beter aansluit bij de wettelijke regeling van 
processuele sancties van onrechtmatig handelen. Uit die wettelijke regeling volgt dat onrechtmatig 
handelen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, bewijsuitsluiting of 
strafvermindering (zie het huidige artikel 359a). De wijze waarop de procedure van artikel 59a 
thans is vormgegeven, heeft er echter toe geleid dat de Hoge Raad onrechtmatigheden die de 
aanhouding of inverzekeringstelling betreffen en die aan de rechter-commissaris hadden kunnen 
worden voorgelegd, van deze wettelijke regeling heeft uitgezonderd. In zijn arrest van 8 mei 2001, 
NJ 2001/587 heeft de Hoge Raad overwogen dat het gesloten stelsel van rechtsmiddelen op 
onaanvaardbare wijze zou worden doorkruist “indien bij de behandeling van de zaak ter 
terechtzitting opnieuw of alsnog beroep zou kunnen worden gedaan op verzuimen bij de 
aanhouding en inverzekeringstelling die aan de rechter-commissaris zijn of hadden kunnen worden 
voorgelegd”. De gedachte lijkt te zijn dat enkel de rechter-commissaris rechtsgevolgen aan deze 
onrechtmatigheden mag verbinden, door de verdachte in vrijheid te stellen. Een merkwaardig 
gevolg van deze jurisprudentie is ondertussen dat een onrechtmatige aanhouding of 
inverzekeringstelling nu soms wel en soms niet tot strafvermindering kan leiden. Want als de 
verdachte niet voor de rechter-commissaris is geleid, bijvoorbeeld omdat hij al eerder in vrijheid is 
gesteld, kan een onrechtmatige aanhouding of inverzekeringstelling wel tot strafvermindering 
leiden. 
De voorgestelde procedure verlangt van de rechter-commissaris geen oordeel over de 
rechtmatigheid van de aanhouding of de inverzekeringstelling. Daarmee kan aan deze procedure 
geen argument meer worden ontleend om uit te sluiten dat de zittingsrechter aan onrechtmatig 
handelen bij aanhouding of inverzekeringstelling een processuele sanctie (te denken valt vooral 
aan strafvermindering) verbindt. 
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Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele kleinere verbeteringen in de regeling 
aan te brengen. Het huidige artikel 59a, tweede lid, spreekt van een “verhoor”. Dat komt minder 
juist voor. Het horen van de verdachte door de rechter-commissaris in deze context houdt verband 
met het oordeel dat van de rechter-commissaris wordt gevraagd inzake het voortzetten van de 
inverzekeringstelling. Tegen die achtergrond spreekt het eerste lid van het nu toegelichte artikel 
van “horen”, de term die ook al wordt gebruikt in het eerste lid van artikel 59a. 
In het vijfde lid van het nu toegelichte artikel is geregeld dat de rechter-commissaris ook de 
invrijheidstelling op termijn kan bevelen. Dat een beslissing tot invrijheidstelling op termijn 
mogelijk wordt gemaakt is een rechtstreeks gevolg van de voorgestelde benadering, waarin de 
rechter-commissaris over het al dan niet voortzetten van de inverzekeringstelling oordeelt. Dat 
een bevel met deze inhoud mogelijk wordt gemaakt, past voorts goed bij de strekking van artikel 
5 EVRM: voorkomen dat iemand langer dan nodig van zijn vrijheid wordt beroofd. Zoals 
aangegeven worden eventuele gebreken die kleven aan de aanhouding of inverzekeringstelling 
meegewogen bij de beslissing omtrent de voortzetting van de inverzekeringstelling. Denkbaar is 
dat in het licht van deze gebreken slechts een korte voortzetting gerechtvaardigd is.  
Terminologisch van belang is dat het vijfde en zesde lid van het nu toegelichte artikel spreken over 
het “oordeel” van de rechter-commissaris en niet, zoals het huidige artikel 59a, van diens 
“beslissing”. In gevallen waarin de verdachte niet om invrijheidstelling heeft verzocht, kan het 
oordeel van de rechter-commissaris dat er geen reden is om de invrijheidstelling van de verdachte 
te bevelen, moeilijk als een beslissing worden aangemerkt. Deze aanpassing van terminologie past 
voorts bij de gedachte dat geen sprake is van een declaratoire uitspraak waaraan de 
zittingsrechter vanwege het gesloten stelsel van rechtsmiddelen is gebonden, zodat onrechtmatig 
handelen bij aanhouding of inverzekeringstelling later toch tot strafvermindering kan leiden. 
Het vijfde lid bepaalt expliciet dat het bevel tot invrijheidstelling dadelijk uitvoerbaar is. Dat ligt 
impliciet in de huidige regeling besloten.  
De formulering van artikel 59b is niet met zoveel woorden overgenomen. Uit het eerste lid van het 
nu toegelichte artikel vloeit al voort dat het slechts wordt toegepast bij de in verzekering gestelde 
verdachte, en niet bij de verdachte die inmiddels is vrijgelaten. Van artikel 59c Sv ten slotte zijn 
slechts de onderdelen overgenomen die niet al in de algemene regeling van de procedure van de 
raadkamer regeling hebben gevonden. 
 
Titel 5.4 Voorlopige vrijheidsbeperking en voorlopige hechtenis 
In deze titel is geregeld dat aan een verdachte vrijheidsbeperkende verboden en verplichtingen als 
alternatief voor voorlopige hechtenis kunnen worden opgelegd. Het huidige wetboek kent deze 
mogelijkheid niet. De hoofdlijnen van de regeling zijn geschetst in paragraaf 7.3.  
Voorts is in deze titel de regeling van voorlopige hechtenis opgenomen. Onder “voorlopige 
hechtenis” wordt op grond van artikel 2.1.1.2 verstaan de door de rechter bevolen 
vrijheidsbeneming op grond van een bevel tot bewaring, gevangenneming of gevangenhouding. 
De artikelen van deze titel zijn in een logischer volgorde geplaatst in vergelijking met de huidige 
regeling. 
In de eerste afdeling zijn de algemene bepalingen over de bevelen tot voorlopige 
vrijheidsbeperking en voorlopige hechtenis opgenomen. De tweede afdeling heeft betrekking op de 
bevelen tot voorlopige vrijheidsbeperking. De derde afdeling bevat de regeling van de bevelen tot 
voorlopige hechtenis en de opheffing van voorlopige hechtenis.  
 
Afdeling 5.4.1 Algemene bepalingen 
Deze afdeling bevat algemene bepalingen over de bevelen tot voorlopige vrijheidsbeperking en 
voorlopige hechtenis. Mogelijk zijn een aantal algemene bepalingen ten aanzien van de voorlopige 
hechtenis (zie § 5.4.3.1) ook relevant voor de bevelen tot voorlopige vrijheidsbeperking. Dit kan 
ertoe leiden dat een aantal bepalingen uit § 5.4.3.1 na de consultatie wordt verplaatst naar 
afdeling 5.4.1. 
 
Artikel 2.5.4.1.1 
Dit artikel is nieuw. Het regelt de verhouding tussen de bevelen tot voorlopige vrijheidsbeperking 
en voorlopige hechtenis. Het is aan de rechter om te beslissen of aan een verdachte voorlopige 
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vrijheidsbeperkende verboden en verplichtingen worden opgelegd of dat daarmee niet kan worden 
volstaan en de voorlopige hechtenis van de verdachte noodzakelijk is. Hiermee heeft de rechter 
niet alleen de mogelijkheid om, als alternatief voor voorlopige hechtenis, de verdachte te 
onderwerpen aan beperkingen van zijn vrijheid, maar ook de opdracht om de toepassing van 
vrijheidsbeperkende verboden en verplichtingen te overwegen en daar alleen van af te zien als 
voorlopige hechtenis noodzakelijk is (tweede en derde lid). 
Is voorlopige hechtenis eenmaal bevolen, dan wordt periodiek getoetst of voortzetting van de 
voorlopige hechtenis gerechtvaardigd is. Als de rechter de voortzetting van de voorlopige 
hechtenis niet langer noodzakelijk acht, maar bepaalde beperkingen van de (bewegings)vrijheid 
van de verdachte wel aangewezen acht, dan kan hij het bevel tot voorlopige hechtenis opheffen en 
gelijktijdig een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking geven (vierde lid).  
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 7.3. 
 
Artikel 2.5.4.1.2 
In dit artikel zijn de gevallen vastgelegd waarin voorlopige vrijheidsbeperking en voorlopige 
hechtenis kan worden bevolen. 
 
Eerste lid 
Het eerste lid is nieuw en bepaalt dat een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking kan worden 
gegeven in de gevallen waarin een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden gegeven. Het 
opleggen van vrijheidsbeperkingen aan een verdachte is dus niet mogelijk buiten de gevallen van 
voorlopige hechtenis. 
 
Tweede en derde lid 
Ten opzichte van het huidige artikel 67, eerste lid, is sprake van een aanzienlijke vereenvoudiging 
doordat het daarin opgenomen voorlopigehechteniscriterium door eenvoudiger criteria is 
vervangen. Bij de bewaring (eerste lid) wordt verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf 
van twee jaar of meer als verdenkingscriterium gehanteerd, en bij de gevangenhouding en de 
gevangenneming (tweede lid) – als uitgangspunt – verdenking van een misdrijf waarop 
gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld. In verband met de noodzaak om voor wat minder 
zware misdrijven waar huiselijk geweld achter schuil kan gaan, maar ook voor bijvoorbeeld 
ernstige doodsbedreigingen, langduriger vrijheidsbeneming dan alleen de bewaring niet bij 
voorbaat uit te sluiten, worden de gevangenhouding en gevangenneming ook mogelijk gemaakt op 
verdenking van misdrijven waarop gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld, maar met die 
beperking dat deze vormen van voorlopige hechtenis alleen kunnen worden bevolen op de 
recidivegronden. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 2.3.3. 
 
Vierde lid 
In het vierde lid is het huidige artikel 67, tweede lid, overgenomen dat inhoudt dat de voorlopige 
hechtenis kan worden bevolen van een verdachte ten aanzien van wie geen vaste woon- of 
verblijfplaats in Nederland kan worden vastgesteld en die verdacht wordt van een misdrijf waarop 
gevangenisstraf is gesteld. Wel is in deze bepaling de verwijzing naar de competentie van de 
rechtbanken geschrapt. Door de integratie van de kantongerechten in de rechtbanken in 2002 
heeft deze verwijzing zijn betekenis verloren.57 
 
Artikel 2.5.4.1.3 
In dit artikel zijn de gronden voor de toepassing van voorlopige vrijheidsbeperking en voorlopige 
hechtenis vastgelegd. Het huidige artikel 67a heeft slechts betrekking op de gronden voor 
voorlopige hechtenis. Voorgesteld wordt om het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking toe te 
voegen, zodat voor de toepassing van voorlopige vrijheidsbeperking en voorlopige hechtenis 
dezelfde gronden gelden. De redactie van dit artikel is vereenvoudigd ten opzichte van het huidige 
artikel. De clausule in het eerste lid van het huidige artikel dat de voorlopige hechtenis slechts kan 
worden bevolen indien blijkt van een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid welke de 

                                                
57 Melai/Groenhuijsen, artikel 67a Sv, aantekening 7. 
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onverwijlde vrijheidsbeneming vordert, heeft geen zelfstandige betekenis meer aangezien in het 
tweede lid van dat artikel de gewichtige redenen van maatschappelijke veiligheid limitatief zijn 
vastgelegd. Uit de rechtspraak blijkt ook niet dat aan deze clausule toegevoegde waarde moet 
worden toegekend ten opzichte van de opgesomde gronden voor voorlopige hechtenis.58 
Verder moet worden vastgesteld dat er thans een spanning bestaat tussen de aanhef van artikel 
67a, eerste lid, waar staat dat de voorlopige hechtenis kan worden bevolen – wat de rechter een 
keuze laat – en het zinsdeel in onderdeel b van het eerste lid dat er sprake moet zijn van een 
gewichtige redenen van maatschappelijke veiligheid die de “onverwijlde vrijheidsbeneming 
vordert” – wat de rechter in feite geen keuze laat.  
Een en ander leidt tot het voorstel om de eerste twee leden van de bestaande bepaling samen te 
voegen en in één lid de gronden voor de toepassing van voorlopige hechtenis (en voorlopige 
vrijheidsbeperking) limitatief op te sommen. De clausule dat sprake moete zijn van een gewichtige 
reden van maatschappelijke veiligheid die de onverwijlde vrijheidsbeneming vordert, kan dan 
komen te vervallen. Overigens blijft het natuurlijk wel zo dat voorlopige hechtenis alleen kan 
worden toegepast indien daar gewichtige maatschappelijke redenen voor zijn. Dat is immers de 
reden dat de gronden limitatief en strikt zijn geformuleerd en dat is eveneens vaste rechtspraak 
van het EHRM.59 
 
Artikel 2.5.4.1.4 
Dit artikel betreft het bestaan van ernstige bezwaren als vereiste voor de toepassing van 
voorlopige hechtenis. Thans zijn de desbetreffende bepalingen opgenomen in artikel 67, derde en 
vierde lid. Van inhoudelijke wijzigingen is geen sprake. 
Ook voor het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking geldt dat alleen kan worden gegeven in geval 
van ernstige bezwaren tegen de verdachte. Omdat vrijheidsbeperkende verboden en 
verplichtingen aanzienlijk kunnen ingrijpen op de bewegingsvrijheid en het dagelijks leven van de 
verdachte is de enkele verdenking van een misdrijf niet voldoende om deze beperkingen te 
bevelen. 
 
Artikel 2.5.4.1.5 
Dit artikel betreft het anticipatiegebod, zoals thans opgenomen in het huidige artikel 67a, derde 
lid. Van inhoudelijke wijzigingen is geen sprake. 
 
Artikel 2.5.4.1.6 
Dit artikel betreft een aantal inhoudelijke eisen waaraan bevelen tot voorlopige vrijheidsbeperking 
en voorlopige hechtenis moeten voldoen (tweede lid) en betreft daarnaast een aantal formaliteiten 
met betrekking tot die bevelen (eerste, derde, vijfde en zesde lid). In het vierde lid is de 
bestaande bepaling opgenomen dat het bevel tot voorlopige hechtenis in verband met bijzondere 
persoonlijke omstandigheden van de verdachte de plaats kan vermelden waar de voorlopige 
hechtenis zal worden ondergaan. 
Het artikel is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het huidige artikel 78, met dien verstande 
dat het artikel ook betrekking heeft op bevelen tot voorlopige vrijheidsbeperking.  
Het tweede lid schrijft voor dat bevelen tot voorlopige vrijheidsbeperking en voorlopige hechtenis 
zo nauwkeurig mogelijk moeten beschrijven van welk strafbaar feit of feiten de verdachte wordt 
verdacht. Voorts moeten de feiten of omstandigheden worden beschreven waaruit blijkt dat aan de 
gronden voor toepassing van voorlopige vrijheidsbeperking of voorlopige hechtenis is voldaan.  
 
Afdeling 5.4.2 Bevelen tot voorlopige vrijheidsbeperking 
 
Artikel 2.5.4.2.1 

                                                
58 Melai/Groenhuijsen, artikel 67a Sv, aantekening 5. 
59 “Continued detention therefore can be justified in a given case only if there are specific indications of a 
genuine requirement of public interest which, notwithstanding the presumption of innocence, outweighs the 
rule of respect for individual liberty laid down in Article 5 of the Convention”, aldus het EHRM (GK) 3 oktober 
2016, nr. 543/03 (McKay v. het Verenigd Koninkrijk), rov. 42. 
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Dit artikel is nieuw en bevat een regeling voor het opleggen van vrijheidsbeperkende verboden en 
verplichtingen aan de verdachte. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is bepaald dat een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking ambtshalve, op 
vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de verdachte kan worden gegeven. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid worden de vrijheidsbeperkende verboden en verplichtingen opgesomd die de 
rechter kan opleggen. Deze verboden en verplichtingen komen overeen met de voorwaarden die 
thans in de praktijk aan de schorsing van de voorlopige hechtenis worden verbonden. Uit die 
praktijk blijkt dat schorsingsvoorwaarden van verschillende aard worden opgelegd. De meest 
voorkomende voorwaarden zijn voorwaarden die de bewegingsvrijheid van de verdachte 
rechtstreeks beperken (zoals bijvoorbeeld locatieverboden en -geboden, contactverboden en het 
inleveren van het paspoort) en voorwaarden die het gedrag van de verdachte raken (zoals 
bijvoorbeeld een verbod op het nuttigen van alcohol of drugs).  
In onderdeel k is bepaald dat de rechter ook andere verboden en verplichtingen die kunnen 
strekken tot verwezenlijking van de met het opleggen van vrijheidsbeperkingen beoogde doelen 
(zoals neergelegd in artikel 2.5.4.1.3), kan opleggen. Deze clausule maakt het mogelijk dat de 
rechter een verbod of verplichting die hij passend en proportioneel acht, maar die niet expliciet in 
de wet is genoemd, kan opleggen. Dit geeft de rechter de flexibiliteit die nodig is om de 
beperkingen van de vrijheid goed op de omstandigheden van het geval en de persoon van de 
verdachte toe te snijden. 
Hoewel de rechter bij het opleggen van vrijheidsbeperkende verboden en verplichtingen die 
flexibiliteit ook moet hebben, dient hij wel rekening te houden met het grondrechtelijk kader, zoals 
neergelegd in de Grondwet en de mensenrechtenverdragen. Dit brengt mee dat de maatregelen 
dienen te zijn afgestemd op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en niet ingrijpender 
mogen zijn dan noodzakelijk is om hun doel te bereiken. 
 
Derde lid 
Het derde lid bepaalt dat een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking van kracht is gedurende 
onbepaalde termijn of gedurende een door de rechter te bepalen termijn. In het huidige wetboek 
is geen bepaling opgenomen over de duur van bevelen tot schorsing van de voorlopige hechtenis. 
De rechter kan het, gelet op de ingrijpendheid van aan de verdachte op te leggen 
vrijheidsbeperkingen, proportioneel achten om aan die beperkingen een bepaalde geldigheidsduur 
te verbinden. Dit brengt mee dat de opgelegde vrijheidsbeperkingen na verloop van de gestelde 
termijn niet langer van kracht zijn, tenzij de rechter het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking 
wijzigt (op grond van artikel 2.5.4.2.2). Bijvoorbeeld in de gevallen waarin wel een bevel tot 
bewaring (van maximaal twee weken), maar geen bevel tot gevangenhouding kan worden 
gegeven, is voorstelbaar dat de rechter een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking aan een 
bepaalde tijdsduur bindt. 
De rechter kan ook afzien van het bepalen van een geldigheidsduur voor het bevel tot voorlopige 
vrijheidsbeperking. Het bevel blijft dan van kracht totdat het van rechtswege of door de rechter 
wordt opgeheven. 
 
Vierde lid 
In het vierde lid is bepaald dat de rechter ten behoeve van de naleving van het bevel tot 
voorlopige vrijheidsbeperking kan bevelen dat elektronisch toezicht en zekerheidstelling worden 
toegepast. De toepassing van elektronisch toezicht in het kader van de schorsing van de 
voorlopige hechtenis komt in de huidige praktijk met enige regelmaat voor. Zo worden 
bijvoorbeeld aan verdachten van (ernstige) zedenmisdrijven locatieverboden opgelegd die met 
behulp van een enkelband met GPS worden gecontroleerd. Zekerheidstelling komt in de 
Nederlandse rechtspraktijk maar beperkt voor, hoewel de mogelijkheid daartoe al sinds de 
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invoering van het huidige wetboek in 1926 bestaat.60 Hoewel gezien de geringe toepassing in de 
praktijk de gedachte zou kunnen opkomen om de mogelijkheid van zekerheidstelling niet in het 
nieuwe wetboek over te nemen, past het handhaven van deze mogelijkheid bij de inzet op het 
bevorderen van de toepassing van alternatieven voor voorlopige hechtenis. Daarnaast heeft 
Nederland te maken met de toenemende internationale en Europese strafrechtelijke samenwerking 
en daarmee de samenwerking met landen waar de zekerheidstelling wel in meer of mindere mate 
wordt toegepast.61 
Om deze redenen is het voorstel om de mogelijkheid van zekerheidstelling te handhaven, maar de 
regeling wel te vereenvoudigen. Met dit doel wordt voorzien in een grondslag om in een algemene 
maatregel van bestuur nadere regels te stellen over de wijze waarop zekerheid kan worden 
gesteld. Vanzelfsprekend zal de zekerheidstelling kunnen bestaan uit het storten van een 
geldbedrag, maar daarnaast kan het bijvoorbeeld mogelijk worden gemaakt om een bankgarantie 
af te geven. Ook kunnen in de nadere regels oplossingen worden gevonden voor zaken die in de 
praktijk knelpunten vormen voor de toepassing van zekerheidstelling, zoals onduidelijkheid over 
de vraag op welke rekening de geldbedragen moeten worden gestort. 
 
Artikel 2.5.4.2.2 
 
Eerste lid 
Dit artikel is nieuw en bevat een regeling voor het wijzigen of opheffen van een bevel tot 
voorlopige vrijheidsbeperking en het eventueel daaraan verbonden elektronisch toezicht of de 
eventueel opgelegde verplichting om zekerheid te stellen. Aanleiding voor het wijzigen van de 
vrijheidsbeperkende maatregelen kan worden gevonden in de naleving van deze maatregelen door 
de verdachte, zowel in positieve als in negatieve zin. Voorstelbaar is bijvoorbeeld dat bepaalde 
verplichtingen worden aangepast als de reclassering aangeeft dat de verdachte die verplichtingen 
naleeft en het reclasseringstoezicht verder ook positief verloopt. Het kan ook zijn dat de verdachte 
niet in alle opzichten aan de opgelegde verplichtingen voldoet, zodat aanscherping van de 
vrijheidsbeperkingen nodig is. Eventueel zou ook kunnen worden besloten om de verdachte alsnog 
onder elektronisch toezicht te stellen. Indien de verdachte de vrijheidsbeperkende verboden of 
verplichtingen niet naleeft, kan het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking door de rechter worden 
opgeheven en kan de voorlopige hechtenis van de verdachte worden bevolen. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid voorziet in de mogelijkheid voor de officier van justitie om beroep in te stellen 
tegen beslissingen van de rechter inzake het opleggen, wijzigen of opheffen van een bevel tot 
voorlopige vrijheidsbeperking en beslissingen over de toepassing van elektronisch toezicht en 
zekerheidstelling. De officier van justitie kan het bijvoorbeeld niet eens zijn met de beslissing van 
de rechter om bepaalde vrijheidsbeperkende verplichtingen niet op te leggen of de beslissing om 
geen elektronisch toezicht toe te passen. Ook voor beslissingen om het bevel tot voorlopige 
vrijheidsbeperking op te heffen, kan er een belang zijn voor het openbaar ministerie om hierover 
het oordeel te vragen van een hogere rechter. 
De officier van justitie moet zijn (hoger) beroep binnen twee weken na de beslissing van de 
rechter indienen. Op het beroep wordt zo snel mogelijk beslist. 
 
Derde lid 
In het derde lid is bepaald dat elk bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking van rechtswege wordt 
opgeheven indien de voorlopige hechtenis van de verdachte wordt bevolen of de verdachte uit 
anderen hoofde rechtens van zijn vrijheid is beroofd. Onder dergelijke omstandigheden is van het 

                                                
60 Zie A.R. Houweling, Op borgsom vrij, proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009. Houweling (blz. 
354 e.v.) inventariseerde onder meer de volgende bezwaren tegen de toepassing van zekerheidstelling: 
klassenjustitie, administratieve bezwaren, onbekendheid met toepassing (openbaar ministerie vordert niet, 
verdachte verzoekt niet), verdachte heeft geen geld.  
61 Zie het kaderbesluit 2009/829/JBZ van 23 oktober 2009 inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de 
Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als 
alternatief voor voorlopige hechtenis. Het kaderbesluit is geïmplementeerd in de Derde Titel van het Vijfde 
Boek van het huidige wetboek. 
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in vrijheid verkeren van de verdachte geen sprake meer en zijn beperkingen van zijn vrijheid 
zinledig geworden. Mocht vervolgens de invrijheidstelling van de verdachte aangewezen zijn, dan 
kan een nieuw bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking worden gegeven. 
 
Artikel 2.5.4.2.3 
Dit artikel betreft de vervallenverklaring van de zekerheid in het geval dat het bevel tot voorlopige 
vrijheidsbeperking wordt opgeheven. Het is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige 
artikel 83. In het tweede lid is een redactionele wijziging noodzakelijk in verband met het vervallen 
van de schorsing van de voorlopige hechtenis. De inhoud van deze bepaling blijft echter 
ongewijzigd, zodat de gestelde zekerheid vervallen wordt verklaard, ook zonder dat de opheffing 
van het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking is bevolen, indien de verdachte tot andere dan 
vervangende vrijheidsstraf is veroordeeld en zich aan de tenuitvoerlegging daarvan heeft 
onttrokken. 
 
Artikel 2.5.4.2.4 
Dit artikel is nieuw en bepaalt dat alle beslissingen omtrent het geven, wijzigen en opheffen van 
een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking en de toepassing van zekerheidstelling en elektronisch 
toezicht door de rechter worden genomen die bevoegd is te beslissen over de voorlopige hechtenis 
van de verdachte. Voordat de rechter zijn beslissing neemt hoort hij de verdachte. De verdachte 
kan zich bij het verhoor laten bijstaan door een raadsman. 
 
Artikel 2.5.4.2.5 
Ook dit artikel is nieuw. Het bepaalt dat beslissingen tot het opleggen van vrijheidsbeperkende 
maatregelen, net als bevelen tot voorlopige hechtenis, dadelijk uitvoerbaar zijn. De verdachte 
wordt schriftelijk in kennis gesteld van de vrijheidsbeperkende maatregelen waarbij de verdachte 
tevens wordt ingelicht over de dag waarop de maatregelen ingaan.  
 
Artikel 2.5.4.2.6 
Dit artikel is nieuw en heeft betrekking op de gevolgen van het niet-naleven door de verdachte van 
een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking. Op grond van artikel 6:3:14, vierde lid, van het 
wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Kamerstukken I 2016/17, 
34 086, A) licht de reclassering het openbaar ministerie in over het gehouden toezicht. Indien 
daaruit blijkt dat de verdachte een vrijheidsbeperkende verplichting niet naleeft, niet meewerkt 
aan het toezicht, of als anderszins het belang van de veiligheid van anderen dan wel de algemene 
veiligheid van personen of goederen eist dat maatregelen tegen de verdachte worden genomen, 
meldt de reclassering dat aan het openbaar ministerie (en aan de Minister van Veiligheid en 
Justitie). Het openbaar ministerie bepaalt vervolgens wat een passende reactie zou moeten zijn. 
Dat kan het vorderen van een wijziging van het bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking zijn, maar 
kan ook het indienen van een vordering tot voorlopige hechtenis bij de rechter zijn. Afhankelijk 
van de stand van zaken van het strafproces, kan van de rechter-commissaris worden gevorderd de 
bewaring te bevelen of van de rechtbank de gevangenneming. In een dergelijk geval regelt artikel 
6:3:15, eerste lid, van het genoemde wetsvoorstel dat de verdachte onmiddellijk kan worden 
aangehouden, zodat hij kan worden voorgeleid aan de rechter-commissaris of de rechtbank. 
 
Afdeling 5.4.3 Bevelen tot voorlopige hechtenis 
Deze afdeling heeft betrekking op de bevelen tot voorlopige hechtenis en is onderverdeeld in vier 
paragrafen: algemene bepalingen, bewaring, gevangenhouding en gevangenneming en opheffing 
van de voorlopige hechtenis. 
 
§ 5.4.3.1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 2.5.4.3.1.1 
Dit artikel betreft de dadelijke uitvoerbaarheid van bevelen tot voorlopige hechtenis en het 
moment waarop deze bevelen ingaan. Het is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het 
huidige artikel 73. Wel is in het eerste lid verduidelijkt dat dit artikel ook betrekking heeft op 
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bevelen tot verlenging van de voorlopige hechtenis, zoals algemeen wordt aangenomen in de 
literatuur.62 
 
Artikelen 2.5.4.3.1.2 en 2.5.4.3.1.3 
Deze artikelen betreffen respectievelijk het verhoor van de in voorlopige hechtenis genomen 
verdachte en een aantal termijnvoorzieningen ten aanzien van de voorlopige hechtenis. De 
artikelen zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de huidige artikelen 77 en 68. 
 
Artikel 2.5.4.3.1.4 
Dit artikel betreft de mogelijkheid om de maatregelen, bedoeld in artikel 2.5.3.3.1 (aan de voor 
onderzoek opgehouden of in verzekering gestelde verdachte op te leggen beperkingen), ook toe te 
passen tijdens de voorlopige hechtenis. Het is niet inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van het 
huidige artikel 76, met dien verstande dat de bepaling uit het huidige artikel 62a, vierde lid, over 
het indienen van een bezwaarschrift in de fase van de voorlopige hechtenis, naar het onderhavige 
artikel is verplaatst. In de gevallen dat de verdachte zich in bewaring bevindt, kan het 
bezwaarschrift worden ingediend bij de rechter-commissaris, die op het bezwaarschrift 
overeenkomstig de bepalingen in Titel 2.4 van Boek 1 beslist. In de gevallen dat de 
gevangenhouding of gevangenneming van de verdachte is bevolen, kan het bezwaarschrift worden 
ingediend bij de rechter (rechtbank of gerechtshof) die bevoegd is te beslissen over de 
(voortzetting van) de gevangenhouding of gevangenneming van de verdachte. Op het 
bezwaarschrift kan overeenkomstig de bepalingen in Titel 2.3 van Boek 1 worden beslist. 
 
§ 5.4.3.2 Bewaring 
 
Artikel 2.5.4.3.2.1 
Dit artikel betreft de bevoegdheid van de rechter-commissaris om de bewaring van de verdachte 
te bevelen. Het is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het huidige artikel 63. De in het 
huidige artikel 63 opgenomen bepalingen over adolescente verdachten zullen worden opgenomen 
in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 6 van het nieuwe wetboek (Bijzondere procedures). 
 
Artikel 2.5.4.3.2.2 
Dit artikel betreft de duur van de bewaring en de mogelijkheid voor de officier van justitie om 
beroep aan te teken tegen een beslissing van de rechter-commissaris om de verdachte in vrijheid 
te stellen. Het is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het huidige artikel 64. In het eerste lid 
wordt het zinsdeel met betrekking tot het ingaan van de termijn van bewaring niet overgenomen. 
Dit zinsdeel is overbodig in het licht van artikel 2.5.4.3.1.1, tweede lid, dat regelt op welk moment 
een bevel tot voorlopige hechtenis ingaat. 
 
§ 5.4.3.3 Gevangenhouding en gevangenneming 
 
Artikel 2.5.4.3.3.1 
In dit artikel is de bevoegdheid van de rechtbank om de voorlopige hechtenis van de verdachte te 
bevelen, geregeld. Het is inhoudelijk grotendeels ongewijzigd ten opzichte van het huidige artikel 
65. In het tweede lid is toegevoegd dat de gevangenneming van de verdachte kan worden bevolen 
in verband met het opheffen van een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking. Deze situatie doet 
zich voor indien de rechtbank de voorlopige hechtenis van de verdachte heeft opgeheven onder 
het gelijktijdig geven van een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking. Als de verdachte het bevel 
niet naleeft, kan het door de rechter worden opgeheven en kan de gevangenneming van de 
verdachte worden bevolen. In een dergelijk geval kan immers niet de gevangenhouding van de 
verdachte worden bevolen, omdat de verdachte zich niet in bewaring bevindt. 
 
Artikel 2.5.4.3.3.2 

                                                
62 W. Morra, in: Tekst & Commentaar Strafvordering (elfde druk), artikel 73, aantekening 1. 
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Dit artikel betreft de duur van het bevel tot gevangenhouding of gevangenneming. Het eerste en 
het tweede lid zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het huidige artikel 66, eerste en 
tweede lid. Het derde en vierde lid zijn wel gewijzigd ten opzichte van het huidige artikel 66, derde 
en vierde lid. Zoals in paragraaf 7 is toegelicht, wordt voorgesteld om te bepalen dat de termijn 
gedurende welke het bevel gevangenhouding van kracht is, door de rechtbank vóór de aanvang 
van het onderzoek op de terechtzitting gedurende ten hoogste een jaar kan worden verlengd met 
periodes die een termijn van drie maanden niet te boven gaan. De totale duur van de 
gevangenhouding of gevangenneming, inclusief verlengingen, mag een periode van één jaar niet 
te boven gaan. Daarna zal het onderzoek op de terechtzitting een aanvang moeten nemen. 
De bijzondere regeling betreffende terroristische misdrijven die thans nog in artikel 66, derde lid, 
is opgenomen, komt te vervallen. Uit de evaluatie van de Wet ter verruiming van de 
mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven is gebleken dat het uitstel 
van volledige inzage in de processtukken, dat deze regeling mogelijk maakte, in de praktijk niet 
wordt gebruikt. Er is geen opsporingsonderzoek geweest dat na drie maanden nog niet was 
afgerond en waarbij het wenselijk was om delen van het dossier nog langer geheim te houden, 
aldus het evaluatierapport.63 Nu de hier voorgestelde regeling een maximale duur van de 
gevangenhouding van één jaar toelaat, mag in het licht van de evaluatie worden aangenomen dat 
daarmee is voorzien in een termijn die ook in het kader van een onderzoek naar terroristische 
misdrijven voldoende ruimte biedt. 
 
Artikel 2.5.4.3.3.3  
Dit artikel betreft de mogelijkheid om een verzuim met betrekking tot de geldigheidsduur van een 
bevel tot gevangenhouding of gevangenneming te herstellen. Het is inhoudelijk niet gewijzigd ten 
opzichte van het huidige artikel 66a. 
 
Artikel 2.5.4.3.3.4 
Dit artikel betreft de mogelijkheid om aan het bevel tot voorlopige hechtenis nieuwe feiten toe te 
voegen wanneer de bevindingen van het opsporingsonderzoek daartoe nopen. Het is inhoudelijk 
niet gewijzigd ten opzichte van het huidige artikel 67b, behoudens de navolgende aanpassingen. 
 
Eerste lid  
In het eerste lid wordt het mogelijk gemaakt dat een vordering tot aanvulling van het bevel tot 
voorlopige hechtenis op ieder gewenst moment tussen het eerste bevel gevangenhouding en de 
aanvang van de terechtzitting kan worden gedaan. Nu is het nog zo dat een dergelijke vordering 
moet worden gedaan bij de vordering tot gevangenhouding of verlenging daarvan. Dit wordt in de 
praktijk als problematisch ervaren. De wetswijziging die de negentigdagentermijn in het huidige 
artikel 66, eerste lid, introduceerde, heeft tot het onbedoelde effect geleid dat een geschikt 
moment om een vordering op grond van artikel 67b te doen soms ontbreekt. Om de mogelijkheid 
te behouden om, zoals de wet thans verlangt, met een vordering tot aanvulling aan te sluiten bij 
een verlengingsvordering, wordt in de huidige praktijk geregeld de voorlopige hechtenis toch weer 
opgedeeld in gedeelten, meestal van dertig dagen. Het om deze reden opdelen van de voorlopige 
hechtenis is onwenselijk en daarom wordt de voornoemde aanpassing van het eerste lid 
voorgesteld. 
In het eerste lid wordt verder alleen gesproken over “vervolging” voor het andere feit en niet over 
“verdere vervolging”. Dit houdt verband met de systematische keuze in het nieuwe wetboek om 
onder vervolging alleen nog het uitvaardigen van een dagvaarding of strafbeschikking te verstaan. 
 
Vijfde lid 
Het vijfde lid is nieuw en bevat een regeling voor de toepassing van voorlopige hechtenis in het 
geval dat zaken worden gevoegd. Indien in de ene te voegen zaak voorlopige hechtenis is bevolen 
en in de andere zaak niet, hoewel het ten laste gelegde feit in de andere zaak dat wel toestaat, 
dan zou de rechter na een daartoe strekkende vordering van het openbaar ministerie het feit 
waarvoor nog geen voorlopige hechtenis is bevolen aan het bevel tot voorlopige hechtenis kunnen 
                                                
63 B. van Gestel en C.J. de Poot, Evaluatie Wet opsporing terroristische misdrijven, WODC Cahier 2014-6, blz. 
36. 
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toevoegen. De huidige oplossing – er wordt een bevel gevangenneming gegeven voor het feit in de 
andere zaak, maar de tenuitvoerlegging daarvan kan niet aanvangen zolang de voorlopige 
hechtenis in de ene zaak ten uitvoer wordt gelegd (op grond van het huidige artikel 68, eerste lid) 
– is nodeloos gecompliceerd. In het vijfde lid wordt daarom voorgesteld te regelen dat de officier 
van justitie kan vorderen dat de voorlopige hechtenis mede wordt bevolen voor de gevoegde 
strafbare feiten waarvoor geen voorlopige hechtenis is bevolen, maar voorlopige hechtenis wel is 
toegelaten. De rechter beslist vervolgens op die vordering. 
 
Artikel 2.5.4.3.3.5 
Dit artikel betreft de beroepsmogelijkheden voor de verdachte en de officier van justitie tegen 
beslissingen omtrent de voorlopige hechtenis. Het omvat het bepaalde in het huidige artikel 71. 
In de praktijk is gebleken van een aantal knelpunten met betrekking tot de mogelijkheden om 
hoger beroep in te stellen tegen beslissingen van de rechter over voorlopige hechtenis. Thans is 
het zo dat tegen alle uitspraken die in de loop van het onderzoek op de terechtzitting zijn gegeven 
en die in de zin van het huidige artikel 138 niet als einduitspraak worden aangemerkt, uitsluitend 
tegelijkertijd met het beroep tegen de einduitspraak een rechtsmiddel kan worden aangewend. 
Deze hoofdregel volgt uit artikel 406, eerste lid, en geldt zowel voor de verdachte als voor het 
openbaar ministerie. Het tweede lid van artikel 406 formuleert een uitzondering op de op het 
concentratiebeginsel gebaseerde hoofdregel voor het hoger beroep tegen een aantal uitspraken die 
de toepassing van de voorlopige hechtenis betreffen. Het gaat om de volgende beslissingen: het 
bevel tot gevangenhouding of gevangenneming en de afwijzing van een verzoek tot opheffing van 
het bevel tot gevangenhouding of gevangenneming. Als een van deze beslissingen op de 
terechtzitting van de rechtbank wordt genomen, hoeft de verdachte, als hij daartegen hoger 
beroep wenst in te stellen, niet te wachten op de einduitspraak. Hij heeft belang bij een snelle 
beslissing op zijn hoger beroep dat veelal strekt tot opheffing van de vrijheidsbeneming. Deze 
uitzondering houdt verband met het huidige artikel 71 waarin het hoger beroep tegen de beslissing 
van de rechtbank tot verlening van het bevel tot gevangenhouding of gevangenneming is 
geregeld. 
In de praktijk is gebleken dat de behoefte aan een dergelijke tussentijdse beroepsmogelijkheid op 
basis van het huidge artikel 406, tweede lid, ook bestaat aan de zijde van het openbaar ministerie 
bij tussenbeslissingen tot afwijzing van een vordering tot gevangenneming en beslissingen tot 
opheffing van de voorlopige hechtenis. Over de vraag of tegen dergelijke tussenbeslissingen hoger 
beroep kan worden ingesteld, hebben gerechtshoven verschillende uitspraken gedaan (Hof Den 
Bosch, 5 januari 2012, LJN BV1002, 26 juli 2001, LJN AL6503 en 22 oktober 1998, LJN AD2948, 
en Hof Amsterdam 11 april 2012, LJN BW2935 en 22 juni 2011, LJN BU4468). Het voorstel beoogt 
een einde te maken aan de rechterlijke interpretatieverschillen ten aanzien van artikel 406, 
tweede lid, door de beroepsmogelijkheden tegen (tussen)beslissingen over de voorlopige hechtenis 
te verruimen. 
Zowel de beslissing tot het laten voortduren als de beslissing tot het opheffen van de voorlopige 
hechtenis hebben vergaande consequenties. Het laten voortduren van de voorlopige hechtenis is 
ingrijpend voor de verdachte. Het opheffen van de voorlopige hechtenis kan maatschappelijke 
consequenties hebben. Zo zal de vrijlating van een verdachte grote impact kunnen hebben op 
onder meer slachtoffers en andere benadeelden. Dat geldt temeer in gevoelige zaken, zoals 
bijvoorbeeld zedenzaken. Daarom is het wenselijk dat het openbaar ministerie tegen een 
beslissing van de rechtbank tot invrijheidstelling direct hoger beroep kan instellen zonder dat 
gewacht hoeft te worden op het eindvonnis. Voorgesteld wordt daarom de mogelijkheden voor de 
officier van justitie om tussentijds beroep in te stellen, te verruimen. 
Het huidige artikel 71, derde lid, verschaft het openbaar ministerie een beroepsmogelijkheid tegen 
de beslissing waarbij de raadkamer anders dan op vordering van de officier van justitie het bevel 
tot voorlopige hechtenis heeft opgeheven. Voorgesteld wordt de beroepsmogelijkheden uit te 
breiden naar op de terechtzitting gegeven beslissingen. Met de voorgestelde bepaling komt het 
gevolg van het huidige onderscheid tussen uitspraken en beschikkingen te vervallen en wordt 
geregeld dat zowel het (tussen)vonnis als de beschikking een beslissing kan betreffen waartegen 
hoger beroep openstaat. Eenzelfde wijziging volgt uit het voorgestelde derde lid.  



132 
 

Verder wordt voorgesteld dat de officier van justitie afzonderlijk in hoger beroep kan komen tegen 
de afwijzing van de vordering tot gevangenneming. Op dit moment voorziet de wet nog niet in die 
mogelijkheid. 
 
Artikelen 2.5.4.3.3.6 en 2.5.4.3.3.7  
In deze artikelen worden een aantal regelingen getroffen met betrekking tot de toepassing van 
voorlopige hechtenis na de uitspraak in eerste aanleg. Zij omvatten het bepaalde in het huidige 
artikel 75. Zij zijn inhoudelijk niet gewijzigd. Wel komt in het eerste lid de (impliciete) verwijzing 
naar het huidige artikel 67b te vervallen. Het huidige artikel 67b, derde lid, bepaalt dat na 
betekening van de dagvaarding in eerste aanleg geen andere feiten meer ten grondslag kunnen 
worden gelegd aan het bevel voorlopige hechtenis. Daarmee is de toepassing van artikel 67b in 
hoger beroep uitgesloten en kan de verwijzing naar dit artikel komen te vervallen.64 Verder is het 
huidige zesde lid verplaatst naar een nieuw artikel (artikel 2.5.4.3.4.6). 
In artikel 2.5.4.3.3.6 is geregeld dat een bevel tot voorlopige hechtenis na verwijzing of 
terugwijzing door de Hoge Raad gedurende dertig dagen van kracht blijft. Een dergelijke bepaling 
is noodzakelijk om het gerechtshof dat de zaak in behandeling heeft in de gelegenheid te stellen 
om een beslissing te nemen over de verlenging van de voorlopige hechtenis. Het kan evenwel ook 
voorkomen dat niet de Hoge Raad, maar een gerechtshof een zaak verwijst of terugwijst.65 In een 
dergelijk geval moet eveneens de voorlopige hechtenis doorlopen totdat de rechtbank die de zaak 
in behandeling heeft een beslissing over het al dan niet verlengen van de voorlopige hechtenis 
heeft genomen. In dit licht wordt voorgesteld om in deze bepaling toe te voegen dat de voorlopige 
hechtenis ook gedurende een maand van kracht blijft indien een gerechtshof de zaak verwijst of 
terugwijst. 
 
§ 5.4.3.4 Opheffing van de voorlopige hechtenis 
 
Artikel 2.5.4.3.4.1 
In dit artikel is een regeling getroffen voor de opheffing van de voorlopige hechtenis door de 
rechter. Het is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het huidige artikel 69. Wel is in de tekst 
tot uitdrukking gebracht dat dit artikel niet alleen van toepassing is op de rechtbank die in eerste 
aanleg over de voorlopige hechtenis beslist, maar ook op het gerechtshof in hoger beroep. Hiertoe 
is de term “rechtbank” vervangen door de algemenere term “rechter” en in verband daarmee de 
term “officier van justitie” door “openbaar ministerie”. 
 
Vierde lid 
Het vierde lid bevat het huidige artikel 87, tweede en derde lid, voor zover dat betrekking heeft op 
hoger beroep tegen afwijzing van een verzoek om opheffing van de voorlopige hechtenis. Het 
bepaalde in het huidige artikel 87 over verzoeken om schorsing van de voorlopige hechtenis is niet 
overgenomen in verband met de voorgestelde afschaffing van de schorsing van de voorlopige 
hechtenis. 
 
Artikelen 2.5.4.3.4.2 tot en met 2.5.4.3.4.7 
Deze artikelen bevatten regelingen met betrekking tot de opheffing van de voorlopige hechtenis in 
een aantal specifieke gevallen en verder een daarmee verband houdend betekeningsvoorschrift. 
Zij zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de huidige artikelen 70, 72, 72a, 75, zesde en 
zevende lid, en 79. Wel komt in artikel 2.5.4.3.4.5, tweede lid, de verwijzing naar het 
onherroepelijk worden van de beslissing van de rechter te vervallen. Deze verwijzing wekt 
verwarring aangezien in artikel 2.5.4.3.3.6, zesde lid, is bepaald dat het bevel tot voorlopige 
hechtenis kan worden verlengd, wanneer beroep is ingesteld tegen de einduitspraak, houdende 
onbevoegdverklaring waarbij is bepaald dat het bevel tot voorlopige hechtenis van kracht blijft.66 
 

                                                
64 Zie Melai/Groenhuijsen, artikel 75 Sv, aantekening 3. 
65 Zie SDU Commentaar Strafvordering, artikel 75, C.4.3. 
66 Zo ook SDU Commentaar Strafvordering, artikel 72, C.2.2.5. 
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Hoofdstuk 6 Bevoegdheden met betrekking tot het lichaam 
De hoofdlijnen van dit hoofdstuk zijn toegelicht in paragraaf 8. 
 
Titel 6.1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 2.6.1.1 
 
Dit artikel is nieuw. Het eerste lid bepaalt dat een bevel tot uitoefening van een bevoegdheid op 
grond van dit hoofdstuk in beginsel vooraf wordt vastgelegd. Het derde lid schept vervolgens een 
grondslag om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen over de vastlegging van het 
bevel. Dit is toegelicht in paragraaf 2.2.5. In deze algemene maatregel van bestuur zal worden 
bepaald dat de vastlegging vooralsnog schriftelijk is. Uit het eerste lid vloeit voort dat het bevel in 
twee gevallen mondeling kan worden gegeven. Dat is in de eerste plaats het geval bij dringende 
noodzaak, in welk geval het bevel binnen drie dagen moet worden vastgelegd. Het is in de tweede 
plaats het geval wanneer in dit hoofdstuk is bepaald dat bevelen mondeling kunnen worden 
gegeven. In dat laatste geval behoeft het bevel niet afzonderlijk te worden vastgelegd en volstaat 
vermelding van het bevel in het proces-verbaal van de opsporingsambtenaar. Die vermelding is op 
grond van de algemene verbaliseringsplicht vereist. De reden voor dit verschil is dat de 
mogelijkheid om bij dringende noodzaak een bevel mondeling te geven een uitzondering is die 
geldt voor bevelen die normaal gesproken vooraf en afzonderlijk moeten worden vastgelegd. In 
dat geval ligt voor de hand dat die afzonderlijke vastlegging binnen een korte termijn daarna 
alsnog plaatsvindt. Maar als het verantwoord is dat een bevel tot uitoefening van een bepaalde 
bevoegdheid in alle gevallen mondeling kan worden gegeven en de wet dit bij het desbetreffende 
bevel met zoveel woorden bepaalt, volstaat vermelding daarvan in het proces-verbaal. 
Afzonderlijke vastlegging is dan niet vereist. 
Het tweede lid geeft aan welk informatie in de bevelen in de zin van dit hoofdstuk moet worden 
opgenomen. In specifieke bepalingen kunnen nadere eisen worden gesteld. 
 
Artikel 2.6.1.2 
 
 
Eerste, tweede en vierde lid 
Dit artikel is nieuw en geeft algemene regels over de machtiging van de rechter-commissaris tot 
uitoefening van een bevoegdheid als opgenomen in dit hoofdstuk. De machtiging wordt verleend 
op vordering van de officier van justitie. Zowel de machtiging als de daaraan voorafgaande 
vordering moeten door de betreffende functionarissen worden vastgelegd. Het vierde lid schept 
vervolgens een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen over de 
vastlegging van het bevel. Dit is toegelicht in paragraaf 2.2.5. In deze algemene maatregel van 
bestuur zal worden bepaald dat de vastlegging vooralsnog schriftelijk is. 
Uit het eerste lid vloeit voort dat de vordering van de officier van justitie dezelfde gegevens moet 
bevatten als een bevel. 
Uit het tweede lid vloeit voort dat zowel de machtiging als de vordering bij dringende noodzaak 
mondeling mogen worden verleend respectievelijk gedaan. Zij moeten vervolgens binnen drie 
dagen worden vastgelegd. Wanneer de rechter-commissaris een mondelinge machtiging heeft 
afgegeven, dan geldt voor hem dat de driedagentermijn waarbinnen hij die machtiging moet 
vastleggen pas begint te lopen na ontvangst van de vastgelegde vordering van de officier van 
justitie. Voor een toelichting hierop wordt kortheidshalve verwezen naar de artikelsgewijze 
toelichting op artikel 2.8.1.2.1, eerste, tweede en vijfde lid. Voor de vastlegging achteraf gelden 
de regels die krachtens het vierde lid bij algemene maatregel van bestuur worden gesteld. 
 
Derde lid 
Voor een toelichting op het derde lid wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting op artikel 
2.8.1.2.1, derde lid. 
 
Artikel 2.6.1.3 
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Eerste lid (eerste volzin) 
Dit artikel is nieuw en is toegelicht in paragraaf 8.3. Kort samengevat voorziet het eerste lid er in 
de eerste volzin in dat een onderzoek of een onderzoekshandeling als bedoeld in de titels 6.2 tot 
en met 6.5 in beginsel (zie voor een uitzondering de toelichting op de tweede volzin en het tweede 
lid) slechts bij de verdachte of de derde op vrijwillige basis kan worden verricht indien hij daarvoor 
zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven. Een mededeling in het proces-verbaal dat de 
verdachte of derde met het onderzoek of de onderzoekshandeling heeft ingestemd, is in die 
gevallen dus onvoldoende. 
De eis van schriftelijke toestemming is niet helemaal nieuw want deze geldt al voor het op 
vrijwillige basis afstaan van celmateriaal voor een DNA-onderzoek (afdeling 6.5.7) en een 
onderzoek naar een ernstige besmettelijke ziekte (afdeling 6.5.8). Het feit dat deze eis nu in 
beginsel ook wordt gesteld bij de andere onderzoeken, zal naar verwachting geen nadelige 
gevolgen voor de praktijk hebben. Voor de toepassing van DNA-onderzoek en onderzoek naar een 
ernstige besmettelijke ziekte zal het eerste lid naar verwachting zelfs gunstige gevolgen voor de 
uitvoeringspraktijk hebben. Dat komt doordat in dit hoofdstuk de verhouding tussen gedwongen 
en vrijwillige medewerking aan DNA-onderzoek en onderzoek naar een ernstige besmettelijke 
ziekte anders is vormgegeven dan in het huidige wetboek. Op dit moment staat, zoals in de 
huidige wetssystematiek tot uitdrukking komt, het afnemen van celmateriaal bij een verdachte 
voor de uitvoering van die twee onderzoeken op basis van vrijwilligheid voorop en vindt 
gedwongen afname van celmateriaal pas als ultimum remedium plaats (vgl. Kamerstukken II 
1999/2000, 26 271, nr. 6, blz. 8). Zo kan de officier van justitie of de rechter-commissaris op 
grond van de huidige artikelen 151b, tweede lid, en 195d, tweede lid, een bevel tot afname van 
celmateriaal niet eerder geven dan nadat de verdachte eerst is gehoord. Die procedure is mede in 
het leven geroepen om de verdachte in de gelegenheid te stellen alsnog in te stemmen met het 
vrijwillig laten afnemen van zijn celmateriaal en te voorkomen dat hij daartoe gedwongen wordt 
(vgl. Kamerstukken II 1999/2000, 26 271, nr. 9, blz. 16). In dit hoofdstuk is ervoor gekozen die 
wetssystematiek los te laten. Reden daarvoor is dat deze in de praktijk als zeer gekunsteld en 
inefficiënt wordt ervaren. Dat komt in de eerste plaats doordat de officier van justitie of de 
rechter-commissaris tegen een verdachte die nu aan de voorwaarden voldoet om tegen zijn wil 
celmateriaal af te nemen, niet, zoals hiervoor is beschreven, direct een bevel tot afname van zijn 
celmateriaal kan geven, maar hem eerst moet horen en bij hem in dat kader blijkens de 
wetsgeschiedenis moet nagaan of hij niet alsnog vrijwillig wil meewerken aan de afname van zijn 
celmateriaal. Pas als de verdachte beslist om zijn celmateriaal niet vrijwillig af te staan, zal bij hem 
tegen zijn wil celmateriaal worden afgenomen. Deze procedure wekt de schijn dat de verdachte in 
dat geval werkelijk een vrije keuze heeft, terwijl dat feitelijk niet het geval is. Ook als hij niet 
vrijwillig meewerkt, moet hij immers zijn celmateriaal afstaan. Daarnaast is de procedure 
arbeidsintensief omdat de extra tussenstap van het horen de officieren van justitie en rechters-
commissarissen de nodige tijd kost, terwijl, zoals aangegeven, de uitkomst daarvan op voorhand 
al vaststaat: van de verdachte wordt hoe dan ook — hetzij vrijwillig, hetzij onvrijwillig — 
celmateriaal afgenomen.  
Door in dit wetsvoorstel bij het DNA-onderzoek en het onderzoek naar een ernstige besmettelijke 
ziekte het uitgangspunt los te laten dat vrijwillige afname de voorkeur geniet boven gedwongen 
afname, zal de afname van celmateriaal bij een verdachte, indien aan het toepasselijke 
verdenkingscriterium is voldaan, primair op grond van artikel 2.6.5.7.1 of artikel 2.6.5.8.1 
geschieden — dat zijn de artikelen die een specifieke regeling bevatten voor het gedwongen 
afnemen van celmateriaal voor een DNA-onderzoek respectievelijk een onderzoek naar een 
ernstige besmettelijke ziekte — en niet (primair) op grond van het nu toegelichte artikel. Hierdoor 
zal ten opzichte van de huidige situatie een daling optreden in de gevallen waarin gebruik wordt 
gemaakt van de bevoegdheid om verdachten vrijwillig hun celmateriaal te laten afstaan. Ook ten 
aanzien van de andere onderzoeken is het, gezien het voorgaande, gerechtvaardigd te 
veronderstellen dat indien aan de voorwaarden voor de toepassing van die onderzoeken is 
voldaan, die onderzoeken worden verricht op basis van de specifieke grondslag die in dit 
wetsvoorstel voor het onderzoek is geschapen, en die ervan uitgaat dat betrokkene wordt bevolen 
zich aan het onderzoek te onderwerpen. Pas als er niet aan de wettelijke vereisten wordt voldaan 



135 
 

om het onderzoek tegen de wil van de verdachte uit te voeren en er niettemin noodzaak bestaat 
om het onderzoek bij hem uit te voeren — bijvoorbeeld om hem uit te sluiten als dader van het 
strafbare feit —, zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid van het eerste lid en hem 
worden gevraagd vrijwillig aan het onderzoek mee te doen en als hij positief op die vraag 
reageert, hem worden verzocht zijn schriftelijke toestemming voor het uitvoeren van het 
onderzoek te verlenen. 
 
Overeenkomstig de huidige wettelijke systematiek zal een onderzoek of een onderzoekshandeling 
als bedoeld in de titels 6.2 tot en met 6.5 bij een derde altijd op basis van vrijwilligheid worden 
uitgevoerd, tenzij het artikel dat in een specifieke regeling voor dat onderzoek of die 
onderzoekshandeling voorziet, het mogelijk maakt om dat onderzoek of die onderzoekshandeling 
tegen de wil van de derde uit te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de artikelen 2.6.2.1, vijfde 
lid, en 2.6.3.1, derde lid. In die situatie zal het onderzoek primair tegen de wil van de derde 
geschieden. Overeenkomstig de huidige regeling van het DNA-onderzoek en het onderzoek naar 
een ernstige besmettelijke ziekte kan het onderzoek of de onderzoekshandeling alleen maar op 
vrijwillige wijze bij een derde worden verricht, indien hij, zoals het eerste lid voorschrijft, daarmee 
schriftelijk heeft ingestemd. 
 
Uit het feit dat een onderzoek of onderzoekshandeling met vrijwillige medewerking een basis 
behoeft in de schriftelijke toestemming van de verdachte of derde, kan worden afgeleid dat een 
dergelijk onderzoek niet buiten medeweten van betrokkene kan geschieden. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat het DNA-profiel van een vrijwillig meewerkende verdachte of derde altijd wordt 
bepaald aan de hand van celmateriaal dat van hem is afgenomen. 
 
Eerste lid (tweede volzin) 
In de tweede volzin van het eerste lid wordt een uitzondering gemaakt op het vereiste van 
schriftelijk toestemming voor onderzoek aan de voorwerpen die de verdachte of derde met zich 
voert. Dat betekent bijvoorbeeld dat wanneer opsporingsambtenaren de verdachte of een derde op 
straat vragen of zij in hun tas mogen kijken, de door betrokkene mondeling gegeven toestemming 
in het naderhand opgemaakte proces-verbaal kan worden vermeld. Zijn schriftelijke toestemming 
is dan niet vereist. De reden voor deze uitzondering is dat het gaat om een verhoudingsgewijs 
lichte onderzoekshandeling waarbij de lichamelijke integriteit en/of de persoonlijke levenssfeer niet 
of in mindere mate dan bij andere onderzoekshandelingen uit dit hoofdstuk in het geding is.  
 
Tweede lid 
In gevallen waarin het met het oog op het veiligstellen van sporen niet mogelijk is de verdachte of 
de derde voorafgaand aan het onderzoek of de onderzoekshandeling schriftelijk toestemming te 
laten geven, kan deze, bij onderzoeken of onderzoekshandelingen waaraan hij op grond van het 
eerste lid alleen met schriftelijke toestemming vrijwillig kan meewerken, zijn toestemming 
mondeling geven en dient zijn toestemming direct na het onderzoek of de onderzoekshandeling 
schriftelijk te worden vastgelegd. Want ook in dergelijke gevallen is het gewenst dat uit die 
naderhand op schrift gestelde toestemming kan blijken dat betrokkene vrijwillig aan het onderzoek 
of de onderzoekshandeling heeft meegewerkt. 
 
Derde lid 
Het is van belang dat ook in de gevallen waarin een onderzoek of een onderzoekshandeling als 
bedoeld in de titels 6.2 tot en met 6.5 met de vrijwillige medewerking van de verdachte of de 
derde wordt verricht, het onderzoek of de onderzoekshandeling door dezelfde functionaris wordt 
verricht als de functionaris die bevoegd is het onderzoek of de onderzoekshandeling tegen zijn wil 
te verrichten, alsmede met de waarborgen die op grond van artikel 2.6.1.4 bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur zullen worden vastgelegd. Op die wijze is namelijk verzekerd dat 
het onderzoek zorgvuldig en deugdelijk gebeurt. Een voorbeeld van een waarborg is het vereiste 
dat het laboratorium dat een DNA-onderzoek met het van de verdachte of derde afgenomen 
celmateriaal verricht, overeenkomstig het huidige artikel 7 van het Besluit DNA-onderzoek in 
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strafzaken voor dat onderzoek geaccrediteerd is en over deskundigheid beschikt om dat onderzoek 
uit te voeren. 
 
Artikel 2.6.1.4 
In dit artikel zijn zoveel mogelijk de grondslagen voor het bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur stellen van regels bijeengebracht. Daar waar het omwille van de leesbaarheid beter is 
om een dergelijke grondslag in het artikel op te nemen waarin voor het onderzoek in een 
specifieke regeling is voorzien, is die grondslag in dat artikel opgenomen. Een voorbeeld daarvan 
is het aanwijzen van de uiterlijk waarneembare persoonskenmerken waarop het DNA-onderzoek 
naar de uiterlijk waarneembare persoonskenmerken gericht kan zijn. In artikel 2.6.5.7.3 — het 
artikel dat een specifieke regeling voor dat type DNA-onderzoek bevat — is geregeld dat die 
persoonskenmerken bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. 
Het eerste onderwerp waarvoor in het nu toegelichte artikel de mogelijkheid is geschapen om bij 
algemene maatregel van bestuur regels te stellen, is de wijze waarop een onderzoek of een 
onderzoekshandeling als bedoeld in de titels 6.2 tot en met 6.6 of een tegenonderzoek dient te 
worden uitgevoerd. In het huidige wetboek is bij verschillende bevoegdheden met betrekking tot 
het lichaam in een grondslag voor die regels voorzien (zie bijvoorbeeld artikel 55e, vijfde lid, voor 
zover het gaat om een middelenonderzoek bij geweldplegers, en artikel 61a, derde lid, voor zover 
het gaat om een confrontatie) en zijn die regels in verschillende algemene maatregelen van 
bestuur neergelegd. Het betreft hier het Besluit toepassing maatregelen in het belang van het 
onderzoek, het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken, het Besluit identiteitsvaststelling verdachten 
en veroordeelden, het Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een ernstige besmettelijke 
ziekte en het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers. Het is de bedoeling dat die regels 
samen met de regels over de onderwerpen die in het tweede en derde lid van dit artikel worden 
genoemd, zoveel mogelijk in één algemene maatregel van bestuur worden neergelegd. De andere 
onderwerpen betreffen het aanwijzen van de technische hulpmiddelen die bij een 
kledingonderzoek of een onderzoek aan het lichaam kunnen worden gebruikt (zie de toelichting op 
de artikelen 2.6.2.1 en 2.6.3.1) en het aanwijzen van het lichaams- of celmateriaal waaraan een 
onderzoek als bedoeld in titel 6.5 kan worden verricht. Het streven is om in deze algemene 
maatregel van bestuur ook de onderwerpen te regelen waarvoor in de titels 6.2. tot en met 6.5 in 
een afzonderlijke grondslag is voorzien om daarover bij algemene maatregel van bestuur regels te 
stellen, zoals de aanwijzing van de uiterlijk waarneembare persoonskenmerken. 
 
Titel 6.2 Onderzoek aan de kleding 
 
Artikel 2.6.2.1 
Dit artikel heeft betrekking op het onderzoek aan de kleding. Het huidige wetboek maakt 
onderscheid tussen twee typen onderzoek aan de kleding. Het eerste type kledingonderzoek is het 
onderzoek dat tot doel heeft de identiteit van de verdachte te kunnen achterhalen. Dit type 
onderzoek is geregeld in artikel 55b. Het tweede type kledingonderzoek is het onderzoek dat in de 
artikelen 56, eerste lid, en 195, eerste lid, is voorzien en ertoe strekt bij te dragen aan de 
opsporing van een strafbaar feit (“in het belang van het onderzoek”). In het nu toegelichte artikel 
worden beide kledingonderzoeken voor de overzichtelijkheid samen geregeld. Als dat noodzakelijk 
is kunnen bij een aangehouden verdachte, zoals nu ook het geval is, beide onderzoeken 
uitgevoerd worden. Bij een staande gehouden verdachte kan het kledingonderzoek op grond van 
het derde lid, overeenkomstig de huidige regeling, uitsluitend ter vaststelling van zijn identiteit 
dienen omdat de bevoegdheid tot staandehouding alleen voor dat doel gebruikt kan worden. Voor 
het vervatten van het kledingonderzoek in één artikel is mede gekozen omdat bij aanhouding 
beide typen onderzoeken geregeld in elkaar overlopen of met elkaar verweven zijn. Zo zal een 
kledingonderzoek bij een verdachte die op heterdaad betrapt is wegens diefstal en zijn identiteit 
niet prijs geeft, zowel gericht zijn op het achterhalen van voorwerpen waaruit zijn identiteit blijkt 
als op voorwerpen die hij mogelijk tijdens het plegen van de diefstal heeft gebruikt en 
buitgemaakt. Het is dan logischer en overzichtelijker als de regels voor deze onderzoeken in één 
artikel terug te vinden zijn. 
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In het artikel zijn ten opzichte van de huidige regeling over het kledingonderzoek een aantal 
wijzigingen aangebracht. Een belangrijke wijziging die in het tweede lid is neergelegd, is dat de 
reikwijdte van dat onderzoek is aangegeven en begrensd. Het is omschreven als: het aftasten en 
het doorzoeken van de kleding en het gedeeltelijk of geheel laten ontdoen van de kleding met het 
doel de kleding op voor inbeslagneming vatbare voorwerpen of sporen van het strafbare feit of 
voorwerpen die dienen ter vaststelling van de identiteit, te onderzoeken en de aanwezige sporen 
van het strafbare feit veilig te stellen. Deze begrenzing is nodig om de bepaling af te kunnen 
grenzen van het onderzoek aan het lichaam (zie over dat onderzoek de toelichting op artikel 
2.6.3.1). Regeling bij wet is bovendien nodig omdat het hier om een niet-lichte beperking van de 
lichamelijke integriteit kan gaan; in de loop van de jaren is in de rechtspraak van de Hoge Raad 
namelijk een ruimere uitleg aan dat onderzoek gegeven dan de wetgever bij de totstandkoming 
van de huidige bepalingen voor ogen had. Zo mag blijkens de wetsgeschiedenis van die artikelen 
een kledingonderzoek niet verder gaan dan het oppervlakkig aftasten van de kleding van de 
verdachte (Kamerstukken II 1999/2000, 26 983, nr. 3, blz. 23) en een grondig onderzoek van de 
kleding (Kamerstukken II 1999/2000, 26 983, nr. 11, blz. 13) op de aanwezigheid van 
voorwerpen, terwijl in de rechtspraak — en ook in artikel 126zs (zie Kamerstukken II 2004/05, 30 
164, nr. 3, blz. 46), artikel 4a van het Besluit van 4 december 1925, tot uitvoering van de 
artikelen 62 en 76 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering en in de literatuur67 — is aanvaard 
dat een dergelijk onderzoek onder omstandigheden ook het ontdoen van de kleding mag 
inhouden, mits dat wordt gedaan met het oog op en dus is gericht op het onderzoek van de 
kleding en dus niet (mede) is gericht op het doen van een onderzoek aan het lichaam van de 
verdachte (HR 23 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ8248, NJ 2013/267, rov. 2.4 en 2.5).  
Een tweede wijziging is dat de bevoegdheid tot het toepassen van het kledingonderzoek in het 
eerste lid rechtstreeks is toebedeeld aan de opsporingsambtenaar. Nu is de opsporingsambtenaar 
voor het uitvoeren van een kledingonderzoek dat tot doel heeft bij te dragen aan het opsporen van 
een strafbaar feit, afhankelijk van een beslissing van de (hulp)officier van justitie of de rechter-
commissaris, maar kan hij wel zelfstandig besluiten om tot de uitvoering van een 
kledingonderzoek met het oog op de vaststelling van de identiteit van de verdachte over te gaan. 
Gezien het feit dat de kledingonderzoeken waaraan een verdachte op grond van de artikelen 7, 
derde lid, en 9, vierde lid, van de Politiewet 2012 in verbinding met artikel 28, eerste lid, van de 
Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren 
kan worden onderworpen — het gaat hierbij om de zogeheten veiligheidsfouillering en 
insluitingsfouillering — , ook direct door de opsporingsambtenaar kunnen worden gedaan, is 
ervoor gekozen om naar analogie van de systematiek van die onderzoeken en van artikel 55b, ook 
voor die systematiek te kiezen ten aanzien van het kledingonderzoek ter opsporing van een 
strafbaar feit. Dat type kledingonderzoek is immers niet ingrijpender dan de andere 
kledingonderzoeken en is eveneens gericht op het vinden van voorwerpen, zij het dat het bij 
bijvoorbeeld een insluitingsfouillering niet primair gaat om voorwerpen die een strafbaar feit tot 
klaarheid kunnen brengen, maar om voorwerpen waardoor de veiligheid van de van hun vrijheid 
beroofde personen of de veiligheid van anderen in gevaar kan komen. Maar dat verschil 
rechtvaardigt niet dat de toepassing van een kledingonderzoek ter opsporing van een strafbaar feit 
wel afhankelijk is gesteld van een hogere autoriteit en de andere typen kledingonderzoeken niet. 
Door dat onderscheid in het nu toegelichte artikel op te heffen ontstaat bovendien een eenduidige 
en logische systematiek. Op de systematiek dat de opsporingsambtenaar zonder dat hij daarvoor 
een opdracht nodig heeft, bij een verdachte beide typen kledingonderzoek mag uitvoeren, bestaat 
in het vierde lid één uitzondering. Indien de verdachte zich voor het onderzoek ter opsporing van 
een strafbaar feit geheel of gedeeltelijk dient te ontdoen van zijn kleding, waardoor zijn boven- of 
onderlichaam wordt ontbloot, heeft de opsporingsambtenaar een bevel van de (hulp)officier van 
justitie nodig. Die extra eis is het gevolg van de zwaardere inbreuk op de lichamelijke integriteit 
van de verdachte die die handeling met zich brengt. 
Om soortgelijke redenen als zojuist zijn genoemd, zijn ook de overige toepassingsvoorwaarden 
voor een kledingonderzoek met het oog op de opsporing van een strafbaar feit gelijk gesteld aan 
een kledingonderzoek met het oog op de identiteitsvaststelling. Dat betekent dat de eis van 

                                                
67 M.J.A. Duker, “De grens tussen onderzoek aan de kleding en onderzoek aan het lichaam”, DD 2014, 23. 



138 
 

ernstige bezwaren die in de huidige artikelen 56, eerste en vierde lid, en 195, eerste lid, is gesteld, 
niet is overgenomen. Een redelijk vermoeden van schuld aan het strafbare feit dat op feiten of 
omstandigheden is gebaseerd, is voldoende. 
Verder is in het vijfde lid aan de officier van justitie de bevoegdheid toegekend om een 
kledingonderzoek ten aanzien van een derde te bevelen indien het belang van 
opsporingsonderzoek dat dringend vereist. De bevelsbevoegdheid ten aanzien van een derde 
berust nu op grond van artikel 195, derde lid, exclusief bij de rechter-commissaris. Die 
systematiek is hier losgelaten omdat het gaat om een onderzoek dat direct aan het begin van een 
opsporingsonderzoek dient te worden uitgevoerd opdat voorkomen wordt dat de derde de 
voorwerpen die zich in of onder zijn kleding bevinden en die voor de waarheidsvinding van belang 
zijn, wegmaakt. Daarom ligt het meer voor de hand dat de officier van justitie, onder wiens gezag 
het opsporingsonderzoek staat, het bevel tot uitoefening van deze bevoegdheid geeft. Dit sluit ook 
aan bij de rol die de officier van justitie in de rest van het artikel heeft. Zodra het 
kledingonderzoek het doorsnee onderzoek overstijgt, is hij aan zet. De bevoegdheid om bij een 
derde een kledingonderzoek te bevelen, is niet ook aan de hulpofficier van justitie toebedeeld 
omdat dat onderzoek betrekking heeft op een persoon op wie geen verdenking van een strafbaar 
feit rust. Daarom wordt het meer aangewezen geacht die bevoegdheid alleen bij een hogere 
functionaris te beleggen. 
De rechter-commissaris heeft op grond van artikel 2.6.7.1, onderdeel a, alleen nog maar de 
bevoegdheid om een kledingonderzoek te laten verrichten indien hij onderzoek op grond van de 
artikelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3 verricht. Daarnaast kan hij op basis van onderdeel b van 
dat artikel een kledingonderzoek uitvoeren of laten uitvoeren in geval van een schouw of een 
doorzoeking van een plaats als bedoeld in hoofdstuk 7. 
Een andere wijziging in de regeling van het kledingonderzoek is dat expliciet is bepaald dat de 
bevoegdheid tot het verrichten van een kledingonderzoek ook de bevoegdheid omvat om de 
voorwerpen die de verdachte of derde bij zich draagt of met zich voert, te onderzoeken (zie het 
eerste en tweede lid). In de artikelen 56 en 195 ontbreekt ten aanzien van het kledingonderzoek 
ter opsporing van een strafbaar feit, in tegenstelling tot de regeling van het kledingonderzoek ter 
vaststelling van de identiteit van de verdachte in artikel 55b, die expliciete bevoegdheid. Wel kan 
uit artikel 95, tweede lid, worden afgeleid dat het op artikel 56 gebaseerde kledingonderzoek mede 
de bevoegdheid impliceert om de kleding van de verdachte te onderzoeken op voorwerpen die de 
opheldering van het strafbare feit dichterbij brengen. Voor zover het gaat om een derde kan uit 
artikel 195, derde lid, worden geconcludeerd dat het kledingonderzoek zich alleen mag richten op 
het veiligstellen van sporen van het strafbare feit, maar niet op voorwerpen. Door in het eerste en 
tweede lid nadrukkelijk erin te voorzien dat bij het uitvoeren van ieder kledingonderzoek gezocht 
mag worden naar voorwerpen en sporen, wordt ieder misverstand over de reikwijdte van dat 
onderzoek weggenomen en eraan bijgedragen dat beide kledingonderzoeken op een eenduidige 
wijze worden vormgegeven. Dat een kledingonderzoek met het oog op het opsporen van een 
strafbaar feit zich ook richt op onderzoek van voorwerpen of sporen, is logisch want het aftasten 
van de kleding of het gedeeltelijk of geheel ontdoen van de kleding wordt nu juist gedaan om te 
achterhalen of betrokkene voorwerpen (met sporen) of sporen met zich draagt die van belang zijn 
voor het oplossen van dat strafbare feit. 
Nieuw is ook de mogelijkheid van de opsporingsambtenaar om in het kader van dat 
kledingonderzoek gebruik te maken van een technisch hulpmiddel dat op grond 2.6.1.4, tweede 
lid, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur is aangewezen. Het is de bedoeling dat alleen 
die middelen worden aangewezen die geen risico’s voor de gezondheid van de verdachte, de 
opsporingsambtenaar en anderen opleveren. 
De inzet van een technisch hulpmiddel bij een kledingonderzoek kan twee doelen dienen. In de 
eerste plaats kan dat ertoe strekken om locaties op de kleding van biologische sporen, zoals bloed, 
te detecteren. Voor dat doel bestaan al speciale lichtbronnen of UV-lampen met behulp waarvan 
mogelijke sporen kunnen worden opgelicht. In de tweede plaats kan toepassing van die 
apparatuur als alternatief of aanvulling dienen van een kledingonderzoek. Hierbij valt te denken 
aan de gevallen waarin een kledingonderzoek bij een verward persoon die zichzelf lichamelijk 
verwaarloosd heeft, uitgevoerd moet worden. Voor de opsporingsambtenaar kan het uit 
hygiënische overwegingen en in verband met risico’s voor zijn gezondheid de voorkeur verdienen 
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om bij een dergelijk persoon een standaard kledingonderzoek achterwege te laten en zijn kleding 
dus niet met de hand af te tasten, maar ervoor te opteren het kledingonderzoek te doen door met 
een technisch hulpmiddel langs zijn kleding te gaan. Een kledingonderzoek met een technisch 
hulpmiddel kan in dit soort gevallen ook gezien het subsidiariteitsbeginsel de voorkeur verdienen 
als het de bedoeling is dat de verdachte zich gedeeltelijk of geheel dient te ontkleden. Een 
dergelijk onderzoek levert immers een geringere beperking op de lichamelijke integriteit van 
betrokkene op en is minder belastend voor hem dan dat hij zich gedeeltelijk of geheel ten 
overstaan van een opsporingsambtenaar van zijn kleding moet ontdoen. 
Voor zover in de huidige bepalingen uitvoeringsregels zijn neergelegd, worden die niet in de 
nieuwe bepalingen verwerkt, maar bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geregeld. 
Tegen die achtergrond zijn de uitvoeringsregels uit de artikelen 56, derde lid, en 195, vierde lid, 
niet overgenomen in het nu toegelichte artikel. Het is de bedoeling dat die regels in de op grond 
van artikel 2.6.1.4, eerste lid, op te stellen algemene maatregel van bestuur worden verwerkt. Het 
gaat hier om de voorwaarden uit de huidige artikelen 56, derde lid, en 195, vierde lid, dat de 
opsporingsambtenaar die het kledingonderzoek verricht, in beginsel van hetzelfde geslacht is als 
de verdachte en dat het kledingonderzoek in beginsel op een besloten plaats wordt uitgevoerd. 
 
De grens van een kledingonderzoek, zoals omschreven in het tweede lid, is bereikt op het moment 
waarop een verdachte zich gedeeltelijk of geheel moet ontkleden en niet langer de kleding, maar 
het lichaam object van onderzoek is. In dat geval verandert het onderzoek in een onderzoek aan 
het lichaam als bedoeld in artikel 2.6.3.1. Ter verduidelijking van dat onderscheid kan het 
volgende voorbeeld dienen. Als de opsporingsambtenaar vermoedt dat de verdachte een voorwerp 
in zijn onderbroek heeft verstopt, de verdachte hem geen goed zicht op dat kledingstuk verschaft 
door zijn benen bij elkaar te houden en de verdachte vervolgens gedwongen wordt zijn onderbroek 
te laten zakken om te kunnen zien of hij daarin inderdaad een voorwerp weggeborgen heeft, is 
sprake van een kledingonderzoek. Indien de opsporingsambtenaar de verdachte, nadat hij zijn 
onderbroek heeft laten zakken, echter vraagt zijn billen te spreiden om te zien of hij een voorwerp 
daartussen heeft verstopt, kan dat onderzoek niet (meer) worden aangemerkt als een onderzoek 
aan de kleding van de verdachte, maar als een onderzoek aan zijn lichaam. In die situatie is het 
onderzoek immers op het lichaam van de verdachte gericht en niet (langer) op zijn kleding (vgl. 
HR 23 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ8248, NJ 2013/267, rov. 2.4 en 2.5). 
In het tweede lid is expliciet geregeld dat het onderzoek aan de kleding van de verdachte tevens 
het onderzoek omvat dat gericht is op het achterhalen van voorwerpen die zich in zijn kleding 
bevinden. Onder die omschrijving valt niet het onderzoek aan de voorwerpen die de verdachte met 
zich voert, zoals een tas of rugzak omdat die voorwerpen geen onderdeel uitmaken van de 
kleding. Daarom is in het eerste lid afzonderlijk in de bevoegdheid tot het onderzoek aan die 
voorwerpen voorzien.  
 
Titel 6.3 Onderzoek aan het lichaam 
 
Artikel 2.6.3.1 
Het onderzoek aan het lichaam is thans geregeld in de artikelen 56, eerste lid, en 195, eerste lid. 
De nieuwe regeling die in het nu toegelichte artikel is opgenomen, wijkt op een aantal punten af 
van de oude. Die afwijkingen komen grotendeels overeen met de wijzigingen die in artikel 2.6.2.1 
ten aanzien van het kledingonderzoek zijn aangebracht en in de toelichting op dat artikel zijn 
beschreven. 
In de eerste plaats is in het tweede lid een omschrijving en begrenzing van het begrip “onderzoek 
aan het lichaam” gegeven. De overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, zijn dezelfde 
overwegingen die ertoe geleid hebben dat het kledingonderzoek is omschreven en afgebakend. 
Voor die overwegingen wordt verwezen naar de toelichting op artikel 2.6.2.1. Onder het onderzoek 
aan het lichaam wordt verstaan het uitwendig schouwen van het lichaam, met uitzondering van de 
openingen en holten van het onderlichaam met het doel het lichaam op kenmerken of voor 
inbeslagneming vatbare voorwerpen of sporen van het strafbare feit of voorwerpen die dienen ter 
vaststelling van de identiteit, te onderzoeken en de op het lichaam aanwezige sporen van het 
strafbare feit veilig te stellen. Die omschrijving sluit aan bij de wetsgeschiedenis bij de huidige 
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artikelen 56, eerste lid, en 195, eerste lid (zie Kamerstukken II 1999/2000, 26 983, nr. 3, blz. 
17). Het onderzoek aan het lichaam begint met andere woorden waar het kledingonderzoek eindigt 
en eindigt waar het onderzoek in het lichaam begint (zie artikel 2.6.2.1, tweede lid, en artikel 
2.6.4.1, tweede lid, en de toelichting daarop). Bij het onderzoek aan het lichaam is dus niet de 
kleding, maar het lichaam object van onderzoek. Het strekt zich uit tot bijvoorbeeld het doen 
openen van de mondholte, het inspecteren van de neusholte en de oren en het van buiten af 
schouwen of zich daarin voorwerpen bevinden. Indien de waargenomen voorwerpen zich 
bijvoorbeeld dieper in de neus- of oorholte bevinden zodat verwijdering alleen met behulp van een 
pincet kan geschieden of nader onderzoek aan het gebit nodig is, is er blijkens de wetgeschiedenis 
geen sprake meer van onderzoek aan het lichaam, maar van onderzoek in het lichaam 
(Kamerstukken II 1999/2000, 26 983, nr. 3, blz. 23). 
Een tweede wijziging ten opzichte van de huidige bepalingen is dat het onderzoek aan het lichaam 
niet meer gebonden is aan de voorwaarde dat tegen de verdachte ernstige bezwaren dienen te 
bestaan. Een redelijk vermoeden van schuld aan het strafbare feit dat op feiten of omstandigheden 
is gebaseerd, is voldoende. Met het laten vervallen van die eis wordt aangesloten bij de 
voorwaarden die gelden voor de uitvoering van een onderzoek aan het lichaam als bedoeld in 
artikel 7, vierde lid, van de Politiewet 2012 in het kader van de veiligheidsfouillering. Aan dat 
onderzoek aan het lichaam is geen vergelijkbare zware eis als die van ernstige bezwaren 
verbonden, terwijl dat onderzoek even ingrijpend is als een onderzoek aan het lichaam dat in het 
kader van de waarheidsvinding plaatsvindt. Een veiligheidsfouillering is weliswaar niet gericht op 
het traceren van voorwerpen die de waarheidsvinding dienen, maar op voorwerpen waardoor de 
veiligheid van de van hun vrijheid beroofde personen of de veiligheid van anderen in gevaar kan 
komen. Dat verschil in doelstelling rechtvaardigt echter niet dat, zoals ook al in de toelichting op 
het artikel over kledingonderzoek uiteengezet is, voor de toepassing van het onderzoek aan het 
lichaam ter opsporing van een strafbaar feit zwaardere eisen gelden dan indien dat onderzoek in 
het kader van een veiligheidsfouillering wordt uitgevoerd. 
Een derde wijziging houdt in dat de rechter-commissaris op grond van artikel 2.6.7.1, onderdeel a, 
uitsluitend nog maar de bevoegdheid om een onderzoek aan het lichaam van een verdachte kan 
laten verrichten, indien hij onderzoek op grond van de artikelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3 
verricht. Voor de achtergrond van deze wijziging wordt naar paragraaf 8.2 verwezen. Daarnaast 
kan hij op basis van artikel 2.6.7.1, onderdeel b, een onderzoek aan het lichaam uitvoeren of laten 
uitvoeren in geval van een schouw of een doorzoeking van een plaats als bedoeld in hoofdstuk 7. 
Ook ten aanzien van het verrichten van een onderzoek aan het lichaam van een derde is de 
bevoegdheid van de rechter-commissaris veranderd. Nu berust die bevoegdheid in artikel 195, 
derde lid, exclusief bij de rechter-commissaris. De rechter-commissaris kan op grond van 2.6.7.1, 
onderdeel a, een dergelijk onderzoek voortaan alleen laten verrichten indien hij onderzoek op 
grond van de artikelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3 verricht, bijvoorbeeld wanneer bij hem tijdens 
een getuigenverhoor het vermoeden rijst dat naast het slachtoffer een andere derde door de 
verdachte mishandeld is en hij dat vermoeden wil staven met behulp van mogelijke verwondingen 
of littekens op het lichaam van die derde. Ook kan hij op grond van 2.6.7.1, onderdeel b, een 
dergelijk onderzoek laten doen in het kader van een schouw of een doorzoeking van een plaats. 
Een ander nieuw element in de regeling van het onderzoek aan het lichaam is de mogelijkheid 
voor de opsporingsambtenaar of de deskundige om in het kader van dat kledingonderzoek gebruik 
te maken van een technisch hulpmiddel dat op grond 2.6.1.4, tweede lid, bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur is aangewezen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de 
toelichting op artikel 2.6.2.1. 
Tot slot zijn de voorwaarden dat de opsporingsambtenaar die het onderzoek aan het lichaam 
verricht, in beginsel van hetzelfde geslacht is als de verdachte en dat het onderzoek in beginsel op 
een besloten plaats wordt uitgevoerd, niet langer op het niveau van de wet opgenomen, zoals nu 
het geval is. Deze uitvoeringsregels uit de artikelen 56, derde lid, en 195, vierde lid, zullen, zoals 
hiervoor in de toelichting op artikel 2.6.2.1 uiteengezet is, in de op grond van artikel 2.6.1.4, 
eerste lid, op te stellen algemene maatregel van bestuur worden vastgelegd. 
Met het begrip “kenmerken” in de omschrijving van het onderzoek aan het lichaam in het tweede 
lid wordt gedoeld op tatoeages, verwondingen, littekens of andere lichamelijke kenmerken die van 
belang zijn om het misdrijf op te lossen. 
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Titel 6.4 Onderzoek in het lichaam 
 
Artikel 2.6.4.1 
Dit artikel bevat de bevoegdheid tot het verrichten van een onderzoek in het lichaam van de 
verdachte. Die bevoegdheid ligt thans vast in de artikelen 56, tweede lid, en 195, tweede lid. De 
omschrijving van het onderzoek in het lichaam in het tweede lid van het nu toegelichte artikel is 
inhoudelijk gelijk aan de omschrijving van dat onderzoek in de huidige bepalingen met dien 
verstande dat de formuleringen zijn gemoderniseerd en dat het doel waarvoor dat onderzoek kan 
worden verricht, net zoals bij het kledingonderzoek en het onderzoek aan het lichaam, in de 
omschrijving is verwerkt. 
Een tweede wijziging, die voortvloeit uit de vereenvoudiging van de verdenkingscriteria, is dat 
onderzoek in het lichaam alleen kan worden bevolen wanneer de verdachte is aangehouden op 
verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld. Nu kan 
onderzoek in het lichaam nog ten aanzien van elke aangehouden verdachte worden bevolen. Deze 
beperking wordt gerechtvaardigd door het ingrijpende karakter van deze bevoegdheid. 
Een derde wijziging is dat het onderzoek in het lichaam, net zoals het kledingonderzoek en het 
onderzoek aan het lichaam, niet meer gebonden is aan de voorwaarde dat tegen de verdachte 
ernstige bezwaren dienen te bestaan. Een redelijk vermoeden van schuld aan het strafbare feit dat 
op feiten of omstandigheden is gebaseerd, is voldoende. Aan de keuze van het laten vervallen van 
het criterium “ernstige bezwaren” ligt dezelfde overweging ten grondslag als aan het loslaten van 
dit criterium bij het kledingonderzoek en het onderzoek aan het lichaam. Ook de uitvoering van 
een onderzoek in het lichaam bij een in te sluiten of ingesloten persoon is op grond van artikel 7, 
zesde lid, van de Politiewet 2012 niet afhankelijk van het feit dat aan de eis van ernstige bezwaren 
is voldaan, terwijl dat onderzoek even ingrijpend kan zijn als een onderzoek in het lichaam dat in 
het kader van de waarheidsvinding plaatsvindt. 
De vierde wijziging ten aanzien van het onderzoek in het lichaam is dat de rechter-commissaris op 
grond van artikel 2.6.7.1, onderdeel a, uitsluitend nog een onderzoek in het lichaam van een 
verdachte kan laten verrichten, indien hij onderzoek op grond van de artikelen 2.10.1.1 tot en met 
2.10.1.3 verricht. Voor de achtergrond van deze wijziging wordt naar paragraaf 8.2 verwezen. 
De laatste wijziging die ten aanzien van het onderzoek in het lichaam is aangebracht betreft de 
wetssystematische keuze om de bevoegdheid om een verdachte in een observatiecel te plaatsen in 
het nu toegelichte artikel over het onderzoek in het lichaam op te nemen. Die bevoegdheid maakt 
nu nog deel uit van de onderzoeksmaatregelen uit artikel 61a, eerste lid, maar past, zoals in 
paragraaf 8.2 is toegelicht, beter bij de bevoegdheid tot het doen van onderzoek in het lichaam. 
De reden daarvoor is dat die bevoegdheid wordt toegepast als de verdachte zich tegen een 
onderzoek in zijn lichaam verzet of als een dergelijk onderzoek uitwijst dat hij voorwerpen of 
sporen van een strafbaar feit in zijn lichaam heeft die niet met behulp van een onderzoek in zijn 
lichaam zonder negatieve gevolgen voor zijn veiligheid of gezondheid kunnen worden verwijderd of 
zonder risico op beschadiging van de in zijn lichaam aanwezige voorwerpen of sporen. Plaatsing in 
een observatiecel heeft in die gevallen tot doel dat die voorwerpen of sporen via natuurlijke weg 
het lichaam van de verdachte kunnen verlaten en dat op hem zicht kan worden gehouden zodat hij 
die voorwerpen of sporen niet kan verdonkeremanen. 
 
Titel 6.5 Overige onderzoeken met betrekking tot het lichaam  
Deze titel valt uiteen in achtereenvolgens de volgende afdelingen: algemene bepalingen (6.5.1), 
het nemen van vingerafdrukken en foto’s (6.5.2), onderzoek naar gebruik van 
geweldbevorderende middelen (6.5.3), het maken van beeldmateriaal, het opmeten van 
lichaamsmaten en het nemen van lichaamsafdrukken, -haar en –materiaal (6.5.4), onderzoek ten 
aanzien van fysieke eigenschappen (6.5.5), het houden van een confrontatie (6.5.6), DNA-
onderzoek (6.5.7) en onderzoek naar een ernstige besmettelijke ziekte (6.5.8). 
Afdeling 6.5.1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 2.6.5.1.1 



142 
 

In dit artikel wordt het bij derden grootschalig uitvoeren van de onderzoeken die in titel 6.5 zijn 
vermeld, algemeen geregeld. Van een grootschalig onderzoek is, overeenkomstig het huidige 
artikel 151a, eerste lid, vijfde volzin, sprake indien aan vijftien personen of meer tegen wie geen 
verdenking bestaat, maar van wie wel vermoed wordt dat zij behoren tot een bepaalde kring van 
personen waarbinnen de dader van een ernstig misdrijf gezocht moet worden, gevraagd wordt 
vrijwillig hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. De meeste gebruikelijke vormen van 
een grootschalig onderzoek zijn het klassieke DNA-onderzoek (artikel 2.6.5.7.1, eerste lid), het 
DNA-verwantschapsonderzoek (artikel 2.6.5.7.2, eerste lid), het vingerafdrukkenonderzoek 
(artikel 2.6.5.4.2, eerste lid) en het handschriftonderzoek (artikel 2.6.5.5.1, eerste lid, onderdeel 
a). 
Voor het grootschalig bij derden uitvoeren van de in titel 6.5 geregelde onderzoeken bevat het nu 
toegelichte artikel in aanvulling op de algemene bepalingen uit hoofdstuk 1 drie specifieke 
voorwaarden. De achtergrond daarvan is dat een grootschalig onderzoek zich, zoals uit de hiervoor 
gegeven omschrijving blijkt, richt op mensen tegen wie geen verdenking bestaat van 
betrokkenheid bij het strafbaar feit. Deze mensen worden louter geselecteerd op basis van aan de 
dader te relateren kenmerken, zoals de geografische omgeving waarin het misdrijf heeft 
plaatsgevonden, de vermoedelijke leeftijd en het ras van de dader of het bezit van bepaalde 
voorwerpen waarmee de dader is gesignaleerd, zoals een bepaald type scooter. De in het artikel 
opgenomen toepassingsvoorwaarden zijn ontleend aan de voorwaarden die het huidige wetboek 
stelt aan de inzet van een grootschalig klassiek DNA-onderzoek of een grootschalig DNA-
verwantschapsonderzoek. Die voorwaarden zijn om de reden die hiervoor is genoemd, zwaarder 
dan in het geval waarin een onderzoek bij één of minder dan vijftien derden, bijvoorbeeld het 
slachtoffer en/of de getuige(n) van het misdrijf, worden verricht, maar komen op één punt 
overeen. Zowel een individueel als een grootschalig onderzoek kan namelijk alleen maar met 
schriftelijke toestemming van de derde(n) worden uitgevoerd. Die voorwaarde is neergelegd in 
artikel 2.6.1.3, eerste lid. Naast deze gemeenschappelijke voorwaarde gelden ten aanzien van een 
grootschalig onderzoek twee extra voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de autoriteit die 
bevoegd is het onderzoek te laten verrichten, dit slechts na een machtiging van de rechter-
commissaris op grootschalige wijze kan laten plaatsvinden. Die voorwaarde is overgenomen uit het 
huidige artikel 151a, eerste lid, vijfde volzin. Voorafgaande toestemming van de rechter-
commissaris is vereist om te waarborgen dat een grootschalig onderzoek, gezien de ingrijpendheid 
daarvan voor de te onderzoeken groep, niet lichtvaardig en bovendien rechtmatig wordt ingezet. 
De tweede voorwaarde heeft betrekking op de ernst van het misdrijf en houdt in dat een 
onderzoek als bedoeld in titel 6.5 alleen maar grootschalig kan worden ingezet indien er sprake is 
van een zeer ernstig misdrijf, dat wil zeggen een misdrijf waarop gevangenisstraf van acht jaar of 
meer is gesteld. Deze grens wordt nu in de praktijk ook gehanteerd voor de inzet van een 
grootschalig klassiek DNA-onderzoek of een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. 
 
Afdeling 6.5.2 Het nemen van vingerafdrukken en foto’s 
 
Artikel 2.6.5.2.1 
 
Eerste lid 
Het eerste lid is nieuw en bevat de bevoegdheid voor de opsporingsambtenaar om van een 
staande gehouden verdachte een of meer vingerafdrukken te nemen indien in het kader van het 
vaststellen van zijn identiteit twijfel over zijn identiteit is ontstaan. Die vingerafdrukken mogen 
met de vingerafdrukken worden vergeleken die overeenkomstig dit artikel zijn verwerkt en, indien 
vermoed wordt dat hij een vreemdeling is, met de vingerafdrukken die overeenkomstig de 
Vreemdelingenwet 2000 zijn verwerkt. De bevoegdheid tot deze onderlinge vergelijking van de 
vingerafdrukken is overgenomen uit het huidige artikel 55c, tweede en derde lid. In die 
artikelleden is geregeld dat van iedere verdachte die wegens een voorlopigehechtenismisdrijf is 
aangehouden, of wordt verhoord zonder dat hij is aangehouden, aan het begin van de 
strafrechtelijke procedure een of meer vingerafdrukken — en een of meer foto’s — worden 
genomen, en in geval van twijfel over zijn identiteit ook van iedere andere aangehouden verdachte 
of verdachte die wordt verhoord. Het doel daarvan is om de identiteit van de verdachte vast te 



143 
 

stellen. Zoals ook de Nationale ombudsman ten tijde van de totstandkoming van de huidige 
bepaling heeft onderkend68, is een verbetering te realiseren door de opsporingsambtenaar op 
straat de bevoegdheid te geven om de identiteit van de staande gehouden verdachte nader te 
controleren. Op grond van artikel 52 kan de opsporingsambtenaar de verdachte alleen maar 
vragen om zijn personalia op te geven en zijn identiteitsbewijs over te leggen. Indien hij 
bijvoorbeeld twijfels heeft over de echtheid van het overgelegde document of het houderschap van 
dat document of indien de staande gehouden verdachte zijn identiteitsbewijs niet ter inzage kan 
laten zien en zijn identiteit ook niet op andere wijze kan aantonen (Kamerstukken II 2008/09, 31 
700VI, nr. 133, blz. 4), kan in bepaalde gevallen de app “MEOS” (mobiel effectiever op straat) op 
de dienstsmartphone van de opsporingsambtenaar uitkomst bieden (Kamerstukken II 2014/15, 29 
628, nr. 497, blz. 2). Met behulp van deze app kan de ambtenaar door middel van de door de 
verdachte opgegeven naam en geboortedatum de foto die bij die identificerende 
persoonsgegevens hoort, opvragen en reisdocumenten en rijbewijzen op echtheid laten 
beoordelen. Het gebruik van MEOS zorgt ervoor, zo blijkt uit de eerste praktijkervaringen met 
deze app, dat het voor een staande gehouden persoon steeds moeilijker is om zijn identiteit te 
verbergen of daarover onjuiste informatie te verschaffen. Maar als met behulp van deze app de 
twijfel bij de opsporingsambtenaar over de identiteit van de verdachte niet kan worden 
weggenomen — bijvoorbeeld indien het door de verdachte overgelegde document daarmee niet 
kan worden gescand of de verschenen foto onvoldoende houvast biedt om zijn identiteit te 
verifiëren — , resteert voor hem geen andere optie dan de verdachte aan te houden en op grond 
van het huidige artikel 55c, tweede of derde lid, zijn identiteit vast te stellen. Daaraan kleven de 
nodige nadelen. Het eerste nadeel is dat aanhouding, zeker in de gevallen waarin een 
politiebureau niet dichtbij is, veel tijd en capaciteit van opsporingsambtenaren vergt. Het tweede 
nadeel is dat aanhouding van de verdachte niet in alle omstandigheden mogelijk is bijvoorbeeld in 
de gevallen waarin de opsporingsambtenaar een melding krijgt waaraan hij voorrang dient te 
geven boven de deugdelijke vaststelling van de identiteit van de staande gehouden verdachte. De 
politie en het openbaar ministerie hebben er daarom op aangedrongen om de status van de 
verdachte – staandegehouden of aangehouden – niet langer doorslaggevend te laten zijn voor de 
mogelijkheid om vingerafdrukken te kunnen nemen, maar het belang van een deugdelijke 
identiteitsvaststelling. Voor de effectiviteit en efficiency van de opsporing is het noodzakelijk dat 
een opsporingsambtenaar bij twijfel over de identiteit van de verdachte die is staande gehouden, 
gerechtigd is om met behulp van de vingerafdrukken van de verdachte zijn identiteit te verifiëren. 
Bij controles in bijvoorbeeld uitgaansgebieden en veiligheidsrisicogebieden kan dit middel uitkomst 
bieden. Vingerafdrukken vormen, naast foto’s, namelijk het meest effectieve en efficiënte 
instrument om de vaststelling van iemands identiteit te ondersteunen. Dat komt doordat 
vingerafdrukken uniek identificerend en onveranderlijk zijn en daarom een trefzeker en 
betrouwbaar (aanvullend) instrument om iemands identiteit te controleren. Met vingerafdrukken 
kan daarnaast niet gemakkelijk worden gefraudeerd. Indien wel daarmee is gefraudeerd, kan de 
opsporingsambtenaar aan de hand van de foto en de personalia die op het scherm van het 
apparaat voor hem verschijnen indien de verdachte zijn vingers op de daarvoor bestemde 
apparatuur plaatst, verifiëren of die persoonsgegevens met hem overeenkomen. Hoewel niet van 
iedere staande gehouden verdachte eerder in een strafzaak vingerafdrukken zullen zijn genomen 
en in de in artikel 9, eerste lid, van het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden 
bedoelde databank ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van verdachten en 
veroordeelden, de zogeheten Voorziening voor Verificatie en Identificatie, zullen zijn verwerkt en 
verificatie van de identiteit met behulp van vingerafdrukken daarom niet in alle gevallen uitsluitsel 
zal geven over de juistheid van een door de staande gehouden verdachte opgegeven identiteit, zal 
controle door middel van vingerafdrukken in geval van twijfel over de identiteit bij een verdachte 
van wie de vingerafdrukken wel in die databank zijn verwerkt, snel een objectieve uitslag over zijn 
identiteit geven. Los daarvan pleit vanuit het oogpunt van subsidiariteit voor het nemen van 
vingerafdrukken bij staandehouding dat dat minder ver gaat dan aanhouding ter overbrenging 
naar een politiebureau. Daarmee is ook de verdachte gebaat. Een mogelijk nadeel van toepassing 
van dit middel op straat is dat er onrust kan ontstaan als een verdachte in het openbaar zijn 
                                                
68 Zie overweging 39 in het rapport van de Nationale ombudsman van 23 september 2009, nr. 2009/199, blz. 
17. 
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vingerafdrukken dient te laten nemen en zich daartegen verzet en omstanders zich ermee gaan 
bemoeien. Die situatie doet zich onder die omstandigheden nu ook wel eens voor bij de controle 
van een identiteitsbewijs en is in zoverre geen argument om verificatie via vingerafdrukken niet 
mogelijk te maken. Bovendien zou in dat geval overwogen kunnen worden om de verdachte alsnog 
aan te houden en op grond van het derde of vierde lid in het politiebureau zijn vingerafdrukken te 
nemen. Dat geldt uiteraard ook indien de afname en het gebruik van de vingerafdrukken geen 
duidelijkheid hebben gegeven over de identiteit van de staande gehouden verdachte of indien het 
om andere redenen van belang is dat direct tot aanhouding van de verdachte wordt overgegaan. 
 
Tweede lid  
Ook het tweede lid is nieuw. Rechters worden geregeld ermee geconfronteerd dat een verdachte 
van een geweldsmisdrijf tijdens een verhoor in het vooronderzoek of op de terechtzitting opmerkt 
dat hij niet degene is die op de foto is afgebeeld die van het geweldsmisdrijf is genomen omdat hij 
bijvoorbeeld niet in het bezit is van een bepaalde jas of pet. Indien het gezicht van betrokkene niet 
duidelijk op de foto zichtbaar is, is het voor de rechter lastig te verifiëren of zijn bewering juist of 
onjuist is. Een rechter moet echter kunnen nagaan of de voor hem verschenen verdachte 
inderdaad de persoon op van het geweldsmisdrijf gemaakt foto is. Bij de voorbereiding van dit 
wetsvoorstel is daarom vanuit de zittende magistratuur erop aan gedrongen rechters meer 
houvast te bieden en de bevoegdheid voor opsporingsambtenaren te introduceren dat bij een 
geweldsmisdrijf, bijvoorbeeld voetbalvandalisme, foto’s van een verdachte kunnen worden 
genomen, waaronder foto’s waarop zichtbaar is welke kleding hij ten tijde van het begaan van het 
geweldsmisdrijf droeg, zodat hij zich later niet kan verschuilen achter de bewering dat hij niet de 
bewuste geweldpleger was en als gevolg daarvan de strafrechtelijke dans kan ontspringen. Het 
moment van staandehouding kan hiervoor het meest geschikte moment zijn indien het risico 
aanwezig is dat de verdachte tussentijds met een ander van kleding wisselt. Om deze reden 
voorziet het tweede lid in de bevoegdheid van de opsporingsambtenaar om van de staande 
gehouden verdachte wegens een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geweldsmisdrijf 
een of meer gezichtsfoto’s of andere foto-opnamen te maken met het doel te voorkomen dat hij 
zijn identiteit verheelt. Indien het naar het oordeel van de opsporingsambtenaar beter is, 
bijvoorbeeld bij massale vechtpartijen, om met het maken de foto’s van de verdachte te wachten 
tot het moment van aanhouding, biedt artikel 2.6.5.4.1, eerste lid, onderdeel b, de mogelijkheid 
om op dat moment foto’s van de verdachte te nemen en is het zaak zoveel mogelijk te voorkomen 
dat de aangehouden verdachten niet in de gelegenheid zijn om met elkaar van kleding te wisselen. 
Foto’s van het gezicht van de verdachte dienen, zoals nu voorgeschreven is in het huidige artikel 
55c, tweede lid, en straks op grond van het derde lid, altijd bij zijn aanhouding te worden 
genomen. 
Als criterium is gehanteerd dat het moet gaan om een verdachte van een bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen geweldsmisdrijf. Omdat de nu voorgestelde nieuwe bevoegdheid alleen in 
het leven wordt geroepen in verband met specifiek geweldsmisdrijven is afgeweken van het 
stramien van de in paragraaf 2.3 toegelichte vereenvoudiging van de verdenkingscriteria die het 
wettelijk op het strafbare feit gestelde strafmaximum centraal stelt. 
 
Derde en vierde lid 
Het derde en vierde lid komen inhoudelijk overeen met het huidige artikel 55c, tweede en derde 
lid, met dien verstande dat het voorlopigehechteniscriterium uit artikel 55c, tweede lid, in lijn met 
de in paragraaf 2.3 toegelichte vereenvoudiging van verdenkingscriteria is vervangen door het 
vereiste van een verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van twee jaar of meer is 
gesteld. De algemene lijn is dat bij alle bevoegdheden met betrekking tot het lichaam die leiden 
tot het verwerken en het langdurig bewaren van lichaamsmateriaal of van daarop betrekking 
hebbende gegevens in ook voor andere opsporingsonderzoeken raadpleegbare databanken, gezien 
de ingrijpendheid daarvan in beginsel wordt gekozen voor het criterium van verdenking van een 
misdrijf waarop gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld. De reden om daarop bij de 
standaardafname van vingerafdrukken een uitzondering te maken is toegelicht in paragraaf 2.3.3. 
De regel uit artikel 55c, vierde lid, dat de foto’s en vingerafdrukken, die ten behoeve van de 
vaststelling van de identiteit van een verdachte zijn genomen, ook kunnen worden gebruikt voor 
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de opsporing, is niet in het nu toegelichte artikel overgenomen maar zal worden gehandhaafd op 
het niveau van een algemene maatregel van bestuur. De reden daarvan is dat het hier gaat om 
verdere verwerking van vergaarde gegevens. Het is de bedoeling dat deze regel wordt opgenomen 
in de algemene maatregel van bestuur waarin op grond van artikel 1.10.7 van het wetsvoorstel tot 
vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek tijdelijk de huidige regels die op het verwerken 
van die persoonsgegevens betrekking hebben en die bij of krachtens het huidige wetboek zijn 
bepaald, zullen worden neergelegd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de 
artikelsgewijze toelichting op dat artikel in de memorie van toelichting bij dat wetsvoorstel. 
 
Afdeling 6.5.3 Onderzoek naar gebruik van geweldbevorderende middelen 
 
Artikelen 2.6.5.3.1 en 2.6.5.3.2 
In deze artikelen zijn de huidige artikelen 55d en 55e inhoudelijk goeddeels ongewijzigd 
overgenomen. In deze recent ingevoerde bepalingen is voorzien in de bevoegdheid om een 
verdachte geweldpleger te bevelen om zijn adem in een daarvoor bestemd apparaat te blazen, zijn 
speeksel af te laten nemen of een onderzoek naar de psychomotorische functies en de oog- en 
spraakfuncties uit te voeren, indien er aanwijzingen zijn dat hij het geweldsmisdrijf heeft begaan 
terwijl hij onder invloed van alcohol was of van andere bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen geweldbevorderende middelen. Tot dusver gaat het hier om cocaïne, amfetamine en 
methamfetamine. Indien op basis van dat onderzoek het vermoeden is gerezen dat hij onder 
invloed van een of meer van die middelen is en zijn middelengebruik boven de voor dat middel bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen grenswaarde uitkomt, kan hem ter bevestiging van 
dat vermoeden worden bevolen aan een tweede middelenonderzoek mee te werken. Als dat 
onderzoek het eerder gerezen vermoeden bevestigt, kan de rechter die uitkomst van dat 
onderzoek laten meewegen in de aard en de hoogte van de op te leggen straf. 
In artikel 2.6.5.3.1, eerste lid, is het in artikel 55d gebruikte verdenkingscriterium aangepast. 
Gehandhaafd is dat het moet gaan om (aangehouden) verdachten van een bij algemene maatregel 
van bestuur aanwezen geweldsmisdrijf. In de algemene maatregel van bestuur zullen ook de 
misdrijven dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld worden opgenomen, die nu in artikel 55d 
nog separaat zijn genoemd. Geschrapt is dat het bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
misdrijf een voorlopigehechtenismisdrijf moet zijn, omdat het voorlopigehechteniscriterium als 
gevolg van de vereenvoudiging van de verdenkingscriteria vervalt. Met hantering van het criterium 
van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geweldsmisdrijf wordt afgeweken van 
het in paragraaf 2.3 toegelichte stramien van de vereenvoudiging van de verdenkingscriteria dat 
het wettelijk op het strafbare feit gestelde strafmaximum centraal stelt. De reden daarvan is dat 
het gaat om een bevoegdheid die alleen is bedoeld om na te gaan of de verdachte 
geweldbevorderende middelen heeft gebruikt. 
 
Afdeling 6.5.4 Het maken van beeldmateriaal, het opmeten van lichaamsmaten en het 
nemen van lichaamsafdrukken, -haar en -materiaal  
 
Artikel 2.6.5.4.1 
Het eerste lid is inhoudelijk gelijk aan het huidige artikel 61a, eerste lid, onderdelen a en b, voor 
zover dat betrekking heeft op het nemen van schoenzoolafdrukken. Het voorziet erin dat van een 
deel van het lichaam van de verdachte een foto- of video-opname kan worden gemaakt, hij 
gedwongen kan worden zijn schoen of schoenen uit te doen met als doel een afdruk van de zool of 
de zolen te maken en dat van zijn lichaam of een deel daarvan de maten kunnen worden 
genomen. 
Onder een foto-opname van een deel van het lichaam van de verdachte valt ook de mogelijkheid 
om een irisscan van de verdachte te maken. Elke iris heeft een uniek patroon en verschilt per 
individu, ook bij eeneiige tweelingen, en per oog. Een irisscan kan daarom een zeer geschikt 
opsporingsmiddel zijn in zaken waarbij betrokkene zijn gezicht, met uitzondering van zijn ogen, 
volledig heeft afgeschermd om herkenning te voorkomen, bijvoorbeeld bij een overval of 
plofkraak. Voorwaarde daarvoor is wel dat de camera met behulp waarvan van de verdachte een 
foto- of video-opname is gemaakt — bijvoorbeeld die bij een pinautomaat —, is voorzien van 
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technologie om de iris te lezen. Als het patroon van de iris van de verder onherkenbare verdachte 
op de opname identiek is aan het patroon van de iris dat al eerder in het kader van het 
opsporingsonderzoek van een verdachte is verkregen en opgeslagen, kan hij daarmee worden 
geïdentificeerd. Op vergelijkbare wijze kan de irisscan bijdragen aan de oplossing van een misdrijf 
in het kader waarvan een opname van het onbedekte gezicht van de verdachte met een camera is 
gemaakt die van iristechnologie is voorzien. 
Maatregelen in het belang van het onderzoek kunnen volgens het geldende recht alleen worden 
bevolen in geval van verdenking van een voorlopigehechtenismisdrijf (zie het huidige artikel 61a, 
tweede lid). Bij de categorie onderzoeksbevoegdheden uit het eerste lid gaat het echter om 
bevoegdheden die licht ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van de verdachte, lichter dan de 
andere bevoegdheden die in dit hoofdstuk regeling vinden. Vandaar dat wordt voorgesteld om het 
voorlopigehechteniscriterium, dat volgens de in paragraaf 2.3 toegelichte vereenvoudiging van de 
verdenkingscriteria in het nieuwe wetboek vervalt, in het eerste lid te vervangen door verdenking 
van een misdrijf waarop gevangenisstraf is gesteld van een jaar of meer. Op deze regel bestaat 
één uitzondering. Indien de bevoegdheid tevens is gericht op het maken en verwerken van foto- of 
video-opnamen van de verdachte of een deel van zijn lichaam, ten behoeve van een vergelijkend 
onderzoek, geldt het zwaardere criterium van verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf 
van vier jaar of meer is gesteld. Met deze grens is aangesloten bij de toepassingsvoorwaarde die 
in artikel 2.6.5.4.2, eerste lid, is gesteld aan het nemen en verwerken van één of meer afdrukken 
van delen van het lichaam van de verdachte omdat beide bevoegdheden even zwaar ingrijpen op 
de persoonlijke levenssfeer van de verdachte. Indien een irisscan van een verdachte in een 
bestand worden verwerkt en telkens worden vergeleken met de in dat bestand opgeslagen 
irisscans van onbekende verdachten, om op die wijze een onopgelost misdrijf op te helderen, 
levert deze maatregel in gelijke mate een beperking van de persoonlijke levenssfeer op als het 
verwerken van bijvoorbeeld handpalmafdrukken.  
 
Artikel 2.6.5.4.2 
 
Eerste lid 
Het huidige artikel 61a, eerste lid, onderdeel b, bevat de bevoegdheid om van de verdachte 
bepaalde lichaamsafdrukken te nemen. Het betreft hier de handpalm-, voet-, teen-, en 
oorafdrukken. In die opsomming ontbreken de lip- en gebitsafdrukken. In het eerste lid is deze 
bevoegdheid overgenomen en op een dusdanige manier geformuleerd dat ook van de lippen en 
het gebit een of meer afdrukken genomen kunnen worden genomen, indien dat voor het 
onderzoek nodig is. Maatregelen in het belang van het onderzoek kunnen volgens het geldende 
recht alleen worden bevolen in geval van verdenking van een voorlopigehechtenismisdrijf (zie het 
huidige artikel 61a, tweede lid). Voorgesteld wordt om dit criterium, dat volgens de in paragraaf 
2.3 toegelichte vereenvoudiging van de verdenkingscriteria in het nieuwe wetboek vervalt, in het 
eerste lid te vervangen door verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van vier jaar of 
meer is gesteld. Dat is een beperking ten opzichte van het geldende recht. Deze wordt 
gerechtvaardigd door de mogelijkheden van langdurige opslag en gebruik in andere 
opsporingsonderzoeken. Daar komt met betrekking tot dit artikel bij dat het derde lid mogelijk 
maakt om buiten medeweten van de verdachte zijn vingerafdrukken en handpalmafdrukken te 
verzamelen. 
 
Derde lid 
Het derde lid maakt een uitzondering op de regel dat vingerafdrukken en handpalmafdrukken van 
de verdachte zelf worden genomen. Indien het in het belang van het onderzoek is dat de 
vingerafdrukken of handpalmafdrukken van de verdachte buiten zijn medeweten wordt verkregen, 
of indien de verdachte zich tegen de afname van zijn vingerafdrukken of handpalmafdrukken 
verzet of vermist is, kan de officier van justitie de vingerafdrukken of handpalmafdrukken van de 
verdachte voor een vergelijkend onderzoek gebruiken die op een in beslag genomen voorwerp, 
bijvoorbeeld een koffiekopje, aanwezig zijn of op andere wijze verkregen zijn, mits voldoende 
zekerheid bestaat dat die vingerafdrukken of handpalmafdrukken van hem afkomstig zijn. Voor dit 
artikellid heeft het huidige artikel 151b, vierde lid, model gestaan. Op grond van dat artikellid mag 
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het afnemen van celmateriaal voor de uitvoering van een DNA-onderzoek achterwege blijven als 
zich naar het oordeel van de officier van justitie een zwaarwegende reden voordoet op grond 
waarvan het aangewezen is om het DNA-onderzoek aan ander celmateriaal van de verdachte te 
verrichten dan van hemzelf afgenomen celmateriaal. De wetsgeschiedenis noemt – met betrekking 
tot het DNA-onderzoek – drie gevallen die onder zwaarwegende redenen kunnen worden verstaan 
(vgl. Kamerstukken II 1999/2000, 26 271, nr. 6, blz. 6). Het eerste geval is de situatie waarin het 
belang van het onderzoek rechtvaardigt dat een verdachte enige tijd niet weet dat er een DNA-
onderzoek ter vaststelling van zijn DNA-profiel plaatsvindt en dat dat onderzoek dus in stilte 
plaatsheeft. Die situatie kan zich vooral voordoen indien op basis van feiten en omstandigheden 
duidelijk is dat de dader van een ernstig misdrijf binnen een bepaalde groep moet worden gezocht 
en het tevens belangrijk is te voorkomen dat de leden van deze groep elkaar informeren en 
anderszins beïnvloeden. Van zwaarwegende reden kan in het tweede geval sprake zijn indien de 
verwachting bestaat dat de verdachte zich tegen het afnemen van zijn celmateriaal zal verzetten 
of indien hij zich daadwerkelijk op die wijze verzet. Redenen om in die situatie uit te wijken naar 
niet van hem afgenomen celmateriaal, is dat het bij verzet buitengewoon lastig zal zijn om 
celmateriaal van de verdachte te kunnen afnemen en dat daaraan ook risico’s kleven voor degene 
die handeling dient te verrichten. De derde en laatste zwaarwegende reden die aanleiding kan 
geven om het DNA-profiel van een verdachte te bepalen ten aanzien van celmateriaal dat niet van 
hem afgenomen is, is de situatie waarin de verdachte overleden of onbereikbaar is. 
In de opsporingspraktijk wordt de noodzaak gevoeld om in deze drie uitzonderlijke gevallen ook 
over vinger- en handpalmafdrukken te kunnen beschikken die niet van de verdachte zijn genomen. 
Het derde lid bevat daarom voor die drie gevallen een alternatief voor gedwongen afname van 
vinger- en handpalmafdrukken. Anders dan in het huidige artikel 151b, vierde lid, is ervoor 
gekozen die drie gevallen expliciet te benoemen, omdat dat voor de opsporingspraktijk duidelijker 
is dan het abstracte criterium “zwaarwegende redenen”. Daarbij past de kanttekening dat van die 
drie gevallen het overlijden van de verdachte geen deel uitmaakt omdat voor het afnemen van 
vinger- of handpalmafdrukken bij een overleden verdachte — en andere vormen van 
lichaamsmateriaal, zoals zijn celmateriaal voor het verrichten van een DNA-onderzoek, — in artikel 
2.6.6.1 een specifieke regeling is opgenomen. 
Onder de term “vermist” in het derde lid valt zowel de situatie dat de verdachte onvindbaar is als 
dat hij voortvluchtig is of op een andere wijze vermist is. 
 
Vierde lid 
Zodra het belang van het onderzoek het toelaat, dient de verdachte van wie de vinger- of 
handpalmafdrukken buiten zijn medeweten zijn verkregen, naar analogie van het huidige artikel 
151a, vijfde lid, in kennis te worden gesteld van het feit dat er een vergelijkend onderzoek ten 
aanzien van zijn vinger- of handpalmafdrukken is verricht, alsmede van de resultaten van dat 
onderzoek. Dat vereisen de beginselen van een behoorlijke procesorde. 
 
Vijfde lid 
Het vijfde lid is gebaseerd op het huidige artikel 151a, eerste lid, laatste volzin, en bevat de 
uitzondering op de regel dat gebruik van vinger- en handpalmafdrukken die niet van de derde zelf 
zijn afgenomen, niet toegestaan is, tenzij de derde vermist is als gevolg van een misdrijf waarop 
gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld. In dat geval kan, net zoals ten aanzien van een 
verdachte op grond van het derde lid geldt, het onderzoek worden verricht ten aanzien van zijn 
vinger- en handpalmafdrukken die op voorwerpen aanwezig zijn of die op andere wijze verkregen 
zijn. 
 
Artikel 2.6.5.4.3 
Dit artikel is nieuw. Het bevat de nieuwe bevoegdheid tot haarvergelijkend onderzoek, een 
isotopenonderzoek en een toxicologisch onderzoek. 
 
Eerste lid, onderdelen a en b  
Het eerste lid, onderdelen a en b, introduceert een nieuwe bevoegdheid op grond waarvan haar 
van de verdachte kan worden afgenomen met het oog op de uitvoering van een haarvergelijkend 
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onderzoek of een isotopenonderzoek. Er is voor gekozen om deze bevoegdheid in het wetboek in 
te voeren omdat deze onder omstandigheden een belangrijke aanvulling kan vormen op de 
opsporingsmiddelen die politie en justitie nu ter beschikking staan om ernstige misdrijven op te 
lossen. Van de bevoegdheid tot haarvergelijkend onderzoek kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt 
worden gemaakt indien op het slachtoffer van een zedenmisdrijf een haar is gevonden en vermoed 
wordt dat die van de verdachte van dat misdrijf afkomstig is. Indien uit een haarvergelijkend 
onderzoek blijkt dat het van hem afgenomen haar overeenkomt met het gevonden haar, bewijst 
dat dat hij de donor van de gevonden haar is. Dat resultaat kan vervolgens de verdenking die op 
hem rust, bevestigen en voor het bewijs gebruikt worden. Toepassing van de bevoegdheid kan ook 
de verdenking die tegen iemand is gerezen, ontkrachten. Op soortgelijke wijze kan het resultaat 
van een isotopenonderzoek bijdragen aan het bewijs. De isotopenratio van iemands haar kan 
informatie geven over waar de verdachte de laatste maanden heeft doorgebracht. Die informatie 
kan bijvoorbeeld van belang zijn om de bewering van een verdachte te ontzenuwen dat hij de 
laatste maanden niet in Syrië is geweest om daar als jihadist te strijden. Een positief resultaat van 
een isotopenonderzoek kan ter ondersteuning van het bewijs dienen dat hij daar heeft vertoefd. 
 
Eerste lid, onderdeel c 
Ook de bevoegdheid uit het eerste lid, onderdeel c, is nieuw. Op basis daarvan kan ten behoeve 
van een toxicologisch onderzoek lichaamsmateriaal dat op grond van de verdachte worden 
afgenomen. De soorten af te nemen lichaamsmateriaal zullen in de algemene maatregel van 
bestuur op grond van artikel 2.6.1.4, derde lid, worden aangewezen. Afhankelijk van de aard van 
het toxicologisch onderzoek zal het hierbij gaan om lichaamshaar, speeksel, bloed en urine.  
Een voorbeeld waarin de relevantie van de invoering van de bevoegdheid van het doen van 
toxicologisch onderzoek voor de opsporing en de bewijsvoering tot uitdrukking komt, is het geval 
waarin een verdachte van overtreding van de Opiumwet beweert dat hij nog nooit met drugs in 
aanraking is geweest. Een toxicologisch onderzoek aan de hand van één of meer van zijn haren 
kan het bewijs van het tegendeel leveren of de bewering van de verdachte staven. Een ander 
voorbeeld waaruit het belang van deze bevoegdheid blijkt, is het geval waarin de verdachte 
beweert dat hij het misdrijf nooit kan hebben begaan omdat hij bedwelmd was of indien hij 
opmerkt dat hij niet kan herinneren dat hij het misdrijf heeft begaan omdat hij als gevolg van 
medicijngebruik aan geheugenverlies lijdt. Afhankelijk van het tijdstip waarop de verdachte de 
bewustzijnsbeïnvloedende stof heeft ingenomen, is urine of bloed het geschikte lichaamsmateriaal 
om het onderzoek te verrichten. Indien de stof korte tijd geleden, dat wil zeggen tot acht uur voor 
het misdrijf, is gebruikt, is bloed het meest geëigende materiaal voor het uitvoeren van het 
onderzoek. Indien er meer tijd is verstreken, komt urine het meest voor het onderzoek in 
aanmerking. Speeksel is minder geschikt voor het onderzoek dan bloed, maar kan gebruikt worden 
als bloed niet kan worden afgenomen. 
Los van de bevoegdheid uit het eerste lid, onderdeel c, bevat artikel 2.6.5.3.1, eerste lid, de 
bevoegdheid om een verdachte geweldpleger te bevelen om zijn adem in een daarvoor bestemd 
apparaat te blazen of zijn speeksel af te laten nemen voor het uitvoeren van een toxicologisch 
onderzoek, indien er aanwijzingen zijn dat hij alcohol of drugs of een combinatie van die middelen 
heeft gebruikt. Indien op basis van dat onderzoek het vermoeden is gerezen dat hij onder invloed 
van een of meer van die middelen is, kan hem ter bevestiging van dat vermoeden worden bevolen 
wederom adem te blazen of zijn bloed te laten afnemen met het oog op de uitvoering van een 
tweede toxicologisch onderzoek. 
 
Eerste lid, onderdeel d 
Een van de forensische toepassingsmogelijkheden van microbiologisch onderzoek is het onderzoek 
naar een ernstige besmettelijke ziekte. Dit onderzoek heeft bijna zes jaar geleden zijn entree in 
het wetboek gemaakt. De voorwaarden waaronder dit onderzoek kan worden verricht, zijn thans 
vastgelegd in de artikelen 151e tot en met 151i en 177b en in dit wetsvoorstel in de artikelen 
2.6.5.8.1 tot en met 2.6.5.8.3. Het resultaat van het onderzoek stelt het slachtoffer in staat om in 
overleg met zijn arts tijdig medicatie in te nemen en kan tevens dienen als bewijs in de strafzaak 
in het kader waarvan het onderzoek heeft plaatsgevonden.  
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Ook andere vormen van microbiologisch onderzoek zijn geschikt en betrouwbaar voor forensische 
toepassingen. Iedere locatie op het menselijk lichaam heeft een unieke populatie micro-
organismen. Door de micro-organismen uit lichaamsmateriaal van de verdachte te vergelijken met 
de micro-organismen die zich in de sporen bevinden die op de plaats van het delict of op het 
slachtoffer zijn achtergelaten, kan worden bepaald of de micro-organismen van dezelfde persoon 
afkomstig zijn. Indien die micro-organismen overeenkomen, betekent dat hij de donor van het 
spoor is. Die uitslag kan gebruikt worden voor het bewijs dat hij het betreffende misdrijf heeft 
begaan. Op die manier kan bijvoorbeeld de feces die in de ruimte is achtergelaten waar is 
ingebroken, worden gekoppeld aan de verdachte van de inbraak. Op soortgelijke wijze kan 
microbiologisch onderzoek bijvoorbeeld ook bijdragen aan de oplossing van een zedenmisdrijf. 
Wanneer de verdachte aanvoert dat hij het slachtoffer alleen maar heeft betast, maar niet heeft 
verkracht, kan door op het geslachtsdeel van de verdachte sporen van lichaamsmateriaal veilig te 
stellen en microbiologisch onderzoek aan die sporen te verrichten, zijn verweer worden ontkracht 
indien die sporen micro-organismen met een vaginale herkomst blijken te bevatten.  
Hoewel microbiologisch onderzoek een beperkte functie zal vervullen ten opzichte van de huidige 
opsporingsmiddelen en zijn restricties kent omdat het maar behulpzaam kan zijn bij de oplossing 
van een beperkt aantal misdrijven, is het van belang om dit onderzoek in dit wetsvoorstel te 
introduceren. Als de gangbare opsporingsmiddelen niet hebben geleid tot een verdachte, kan 
onder omstandigheden met behulp van microbiologisch onderzoek, zo laat het hierboven gegeven 
voorbeeld van de inbraak zien, alsnog de identiteit van de verdachte worden achterhaald. Ook kan 
door dit onderzoek, zoals uit het voorbeeld van de verkrachting blijkt, de aard en de herkomst van 
sporen worden vastgesteld en kan het in aanvulling op ander onderzoek, zoals DNA-onderzoek, 
worden ingezet en het bewijs tegen een verdachte versterken. Het onderzoek kan echter niet 
alleen bijdragen aan een effectieve opsporing en vergroting van het bewijs tegen de verdachte, 
maar ook ervoor zorgen dat de verdenking die op een verdachte rust, wordt ontkracht. Op die 
wijze kan het onderzoek ook in het voordeel van de verdachte zijn. 
Om een microbiologisch onderzoek te kunnen uitvoeren, maakt het eerste lid, onderdeel d, in 
verbinding met artikel 2.6.1.4, derde lid, het mogelijk dat van de verdachte bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen lichaamsmateriaal kan worden afgenomen. Het zal hierbij 
gaan om lichaamsmateriaal van de huid of een ander deel van het lichaam. Voor het afnemen van 
dat materiaal zal gebruik worden gemaakt van een wattenstaafje. Op grond van het tweede lid kan 
de afname van het lichaamsmateriaal slechts geschieden door een arts of verpleegkundige. Voor 
het afnemen van sporen van het misdrijf op het lichaam van de verdachte, zoals in het hiervoor 
beschreven voorbeeld in het kader van een zedenmisdrijf, is in het eerste lid geen afzonderlijke 
grondslag geschapen. Die onderzoekshandeling kan immers op basis van de bevoegdheid tot het 
doen van onderzoek aan het lichaam gebeuren. 
 
Afdeling 6.5.5 Onderzoek ten aanzien van fysieke eigenschappen 
 
Artikel 2.6.5.5.1 
 
Eerste lid 
Dit artikel is nieuw. Handschriftonderzoek en stemvergelijkend onderzoek worden al enige tijd als 
instrument in het opsporingsonderzoek gebruikt. Zo heeft handschriftonderzoek bewezen onder 
omstandigheden een waardevol instrument te zijn in de bestrijding van fraude, afpersing en 
bedreiging. Door vergelijking van de handtekening van de verdachte met de handtekening op een 
vervalste factuur of van zijn handschrift met het handschrift op een dreigbrief, kon worden 
bepaald of die handtekening of dat handschrift van dezelfde persoon was. De uitspraak van de 
deskundige die de handschriftanalyse heeft uitgevoerd, heeft vervolgens kunnen bijdragen aan het 
bewijs dat hij degene is die de handtekening onder de vervalste factuur heeft gezet of de auteur 
van de dreigbrief was. Op een vergelijkbare wijze kan stemvergelijking voor de bewijsvoering een 
belangrijke rol spelen. Door de ingesproken stem van de verdachte te vergelijken met de 
opgenomen stem van een drugsdealer of een overvaller kan worden achterhaald of zijn stem 
overeenkomt met de stem op de opname. Als dat het geval is, kan dat als bewijs tegen hem 
worden gebruikt. 
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Een schrijfproef, waaronder het zetten van een handtekening, of het inspreken van een tekst kan 
naar geldend recht alleen op basis van vrijwilligheid plaatsvinden. Dat komt omdat in het wetboek 
nu de bevoegdheid ontbreekt om de verdachte te bevelen een stuk tekst te schrijven of een tekst 
uit te spreken. Omdat er in de praktijk verdachten zijn die niet vrijwillig die handeling willen 
uitvoeren, voorziet het eerste lid in de bevoegdheid van de officier van justitie en de hulpofficier 
van justitie om medewerking te bevelen. Door de introductie van die bevoegdheid is justitie niet 
langer afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de verdachte en wordt aangesloten bij de 
systematiek die ook geldt voor de andere bevoegdheden die de lichamelijke integriteit van de 
verdachte raken. Ook die bevoegdheden kunnen, indien aan de voorwaarden is voldaan, 
gedwongen worden toegepast. 
De verhouding van de in het eerste lid geregelde bevoegdheden tot het uit het recht op een eerlijk 
proces voortvloeiende nemo tenetur-beginsel is in paragraaf 13 aan de orde gesteld.  
 
Tweede lid 
Het uitvoeren van een schrijfproef door een verdachte heeft de voorkeur boven het laten uitvoeren 
van een handschriftonderzoek met van hem inbeslaggenomen documenten. Een schrijfproef biedt 
immers de beste garantie dat hij de auteur van de geschreven tekst is. Datzelfde geldt ook ten 
aanzien van een stemvergelijkend onderzoek. Bovendien is op die manier verzekerd dat de 
verdachte op de hoogte is van het feit dat in een opsporingsonderzoek een handschriftonderzoek 
of een stemvergelijkend onderzoek plaatsvindt. In het geval dat de verdachte weigert een tekst op 
te schrijven of uit te spreken voorziet het tweede lid erin dat de officier van justitie, na afweging 
van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, kan besluiten dat de tenuitvoerlegging 
van het door hem gegeven bevel achterwege blijft en dat het onderzoek plaatsvindt aan de hand 
van bijvoorbeeld in beslag genomen documenten als het om een handschriftonderzoek gaat, of 
met opnames waarop zijn stem met voldoende mate van zekerheid te horen is, als het een 
stemvergelijkend onderzoek betreft. Ook in het geval waarin de officier van justitie het nodig 
oordeelt dat het onderzoek buiten medeweten van de verdachte plaatsvindt of in het geval waarin 
de verdachte vermist is, kan hij besluiten dat het onderzoek op die wijze geschiedt. Met deze 
regeling is, net zoals bij de vinger- en handpalmafdrukken in artikel 2.6.5.4.2, derde lid, 
aangesloten bij de mogelijkheid die de huidige regeling van het DNA-onderzoek in artikel 151b, 
vierde lid, biedt om in die drie gevallen — in dat artikellid aangeduid als zwaarwegende redenen — 
af te zien om bij de verdachte tegen zijn wil celmateriaal af te nemen voor het bepalen en 
verwerken van zijn DNA-profiel in de DNA-databank voor strafzaken. 
 
Afdeling 6.5.6 Het houden van een confrontatie 
 
Artikel 2.6.5.6.1 
Dit artikel is een omzetting van het huidige artikel 61a, eerste lid, onderdeel c in verbinding met 
de onderdelen e en f, en voorziet in de bevoegdheid een confrontatie uit te laten voeren waarbij de 
verdachte in persoon aanwezig is. Het kan daarbij zowel om een meervoudige als een 
enkelvoudige confrontatie gaan. De meervoudige confrontatie in aanwezigheid van de verdachte 
wordt ook wel Osloconfrontatie genoemd. Dit type confrontatie dat voor het eerst in Oslo is 
toegepast en daaraan zijn naam dankt, is een confrontatie waarbij de verdachte en minimaal vijf 
andere personen die uiterlijk gelijkenis vertonen met de verdachte, aan het slachtoffer van het 
misdrijf of een andere getuige van het misdrijf worden getoond met het doel vast te stellen of de 
getuige de verdachte uit deze groep van personen herkent (vgl. artikel 1, onderdeel d, van het 
Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek). Bij uiterlijke gelijkenis gaat het 
om bijvoorbeeld gelijkenis qua geslacht, etniciteit, leeftijd, huidskleur, lichaamspostuur, 
lichaamslengte, gelaatskenmerken, haarkleur en haardracht. 
Een meervoudige confrontatie vindt evenals een enkelvoudige confrontatie achter glas plaats, via 
de zogeheten confrontatiespiegel, waardoorheen de getuige wel de opgestelde personen kan zien, 
maar die personen niet de getuige kunnen zien. Bij een enkelvoudige confrontatie wordt de 
getuige alleen met de verdachte geconfronteerd om te achterhalen of hij de verdachte herkent als 
degene die het misdrijf heeft begaan (vgl. artikel 1, onderdeel c, van het Besluit toepassing 
maatregelen in het belang van het onderzoek).  
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Onder de confrontatie in de zin van dit artikel valt niet de zogeheten fotoconfrontatie. Tijdens dit 
type confrontatie die ook enkelvoudig of meervoudig kan worden uitgevoerd, wordt de getuige van 
het strafbare feit een reeks van foto’s getoond met de vraag de foto waarop de verdachte is 
afgebeeld, aan te wijzen. De fotoconfrontatie kan de politie op grond van de algemene 
bevoegdheidsbepaling uit artikel 2.1.3.1 uitvoeren. Daarvoor is geen afzonderlijke wettelijke 
grondslag vereist, omdat de fotoconfrontatie geen beperking van grondrechten van burgers 
oplevert en ook niet risicovol is voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing. De 
bewijskracht van een herkenning bij gelegenheid van een fotoconfrontatie is overigens een andere 
kwestie. 
Ook de confrontatie kan als maatregel in het belang van het onderzoek alleen worden bevolen bij 
verdenking van een voorlopigehechtenismisdrijf (zie het huidige artikel 61a, tweede lid). 
Voorgesteld wordt om dit criterium, dat volgens de in paragraaf 2.3 toegelichte vereenvoudiging 
van de verdenkingscriteria in het nieuwe wetboek vervalt, te vervangen door verdenking van een 
misdrijf waarop gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld. Dat is een verruiming. In de 
praktijk zal de meervoudige confrontatie, gezien de daarmee gepaard gaande inspanningen, 
capaciteit en kosten, in beginsel niet worden ingezet bij lichtere misdrijven. 
 
Afdeling 6.5.7 DNA-onderzoek 
In deze afdeling zijn de bepalingen over het DNA-onderzoek samengenomen. Deze bepalingen 
hebben achtereenvolgens betrekking op het klassieke DNA-onderzoek, het DNA-
verwantschapsonderzoek en het DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken. 
 
Artikel 2.6.5.7.1 
 
Eerste lid 
Dit artikel bevat de regeling van het zogenaamde klassiek of standaard DNA-onderzoek. Die 
regeling is nu in de artikelen 151a en 151b opgenomen, voor zover het verrichten van dat type 
DNA onderzoek tot de bevoegdheid van de officier van justitie behoort, en in de artikelen 195a tot 
en met 195d, voor zover die bevoegdheid toekomt aan de rechter-commissaris. In dit wetsvoorstel 
is die regeling in het nu toegelichte artikel overgezet. De rechter-commissaris kan dit type DNA-
onderzoek op grond van artikel 2.6.7.1, onderdeel a, bevelen in het geval waarin hij onderzoek 
verricht op grond van de artikelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3. 
Het klassiek of standaard DNA-onderzoek is het meest gangbare DNA-onderzoek. Het wordt, naar 
analogie van de huidige artikelen 151a, eerste lid, en 195a, eerste lid, in het eerste lid aangeduid 
als een onderzoek dat is gericht op vaststelling of het DNA-profiel dat uit het celmateriaal van de 
verdachte is bepaald overeenkomt met een of meer andere DNA-profielen. Het doel van de 
vergelijking is namelijk om te bepalen of twee profielen identiek zijn. Daarmee is een iets andere 
omschrijving van het klassieke DNA-onderzoek gegeven dan nu in artikel 151a is voorzien. In dat 
artikel is namelijk bepaald dat het onderzoek is gericht op het vergelijken van profielen. Daarin 
onderscheidt het zich echter niet van DNA-verwantschapsonderzoek. Het klassieke DNA-onderzoek 
onderscheidt zich van DNA-verwantschapsonderzoek doordat het is gericht op vaststelling of 
sprake is van een volledige overeenkomst tussen de DNA-profielen die met elkaar worden 
vergeleken en niet op een gedeeltelijke overeenkomst die kan duiden op een verwantschap (zie de 
toelichting op artikel 2.6.5.7.2). Het kan uiteraard voorkomen dat een volledige overeenkomst niet 
kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld in gevallen waarin er sprake is van een mengprofiel. 
Uiteraard blijft in dat geval sprake van een klassiek DNA-onderzoek en kan de gedeeltelijke 
overeenkomst die dat onderzoek oplevert, tot het bewijs meewerken. 
Aandacht verdient dat het DNA-profiel van de verdachte standaard wordt verwerkt in de DNA-
databank voor strafzaken. Dat is een verschil met het profiel van een derde, zoals het slachtoffer 
of getuige van een misdrijf, dat alleen maar in die databank opgeslagen mag worden als zijn 
profiel in het kader van de vergelijking een hit oplevert met het profiel uit het spoor van de 
vermoedelijke dader en hij daardoor verdachte is geworden of als de derde als gevolg van een 
misdrijf overleden of vermist is. Doordat in het eerste lid een omschrijving van het klassiek DNA-
onderzoek is gegeven en in de artikelen 2.6.5.7.2, eerste lid, en 2.6.5.7.3 een omschrijving is 
gegeven van de twee andere typen DNA-onderzoek — het DNA-verwantschapsonderzoek en het 
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DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken —, is ervan afgezien om naar 
analogie van het huidige artikel 138a in een afzonderlijke bepaling te voorzien waarin een 
algemene omschrijving van DNA-onderzoek wordt verschaft. Een afzonderlijke omschrijving van 
dat begrip houdt alleen maar een herhaling in van de omschrijving die in het betreffende artikel 
per DNA-onderzoek wordt gegeven en heeft om die reden geen toegevoegde waarde. 
 
Op grond van de huidige artikelen 151b, eerste lid, en 195d, eerste lid, kan een bevel tot het 
verrichten van een klassiek DNA-onderzoek tegen de wil van de verdachte alleen worden gegeven, 
indien tegen die verdachte ernstige bezwaren bestaan. In het eerste lid is ervoor gekozen die 
voorwaarde niet over te nemen. Indien tegen de verdachte een redelijk vermoeden van schuld aan 
het in het eerste lid bedoelde misdrijf bestaat dat op feiten of omstandigheden is gebaseerd, is dat 
voldoende om bij de verdachte onder dwang celmateriaal af te nemen voor een DNA-onderzoek. 
Aan het laten vervallen van de voorwaarde van ernstige bezwaren liggen de volgende 
overwegingen ten grondslag. Bij de introductie van de regeling van het DNA-onderzoek in het 
wetboek is het vereiste van ernstige bezwaren gemotiveerd onder verwijzing naar de artikelen 56, 
67, derde lid, en 195, eerste lid, waarin dat vereiste ook voorkomt (Kamerstukken II 1991/92, 22 
447, nr. 3, blz. 13). Ook die artikelen eisen momenteel voor de toepassing van de daarin 
opgenomen bevoegdheden — het gaat daarbij de bevoegdheid tot uitvoering van een 
kledingonderzoek, een onderzoek aan en in het lichaam en de bevoegdheid tot het bevelen van de 
voorlopige hechtenis — het bestaan van ernstige bezwaren. De wetgever vond het destijds 
blijkbaar logisch dat bij de systematiek die voor die bevoegdheden was gekozen, werd aangesloten 
en dat voor het afnemen van celmateriaal tegen de wil van de verdachte eveneens sprake diende 
te zijn van een zwaardere graad van verdenking. Nu in dit hoofdstuk wordt voorgesteld de eis van 
ernstige bezwaren voor de toepassing van de bevoegdheid tot uitvoering van een 
kledingonderzoek, een onderzoek aan en in het lichaam vanwege de eerder genoemde redenen te 
laten vervallen, komt de eerdere verwijzing naar die bevoegdheden als argument om deze eis bij 
gedwongen afname van celmateriaal ten behoeve van een DNA-onderzoek te stellen, in een ander 
licht te staan. Indien het slachtoffer van een verkrachting nu alleen maar een signalement kan 
geven en een persoon voldoet aan dat signalement, kan naar het geldende recht wegens het 
ontbreken van ernstige bezwaren, niet onder dwang celmateriaal van die persoon worden 
afgenomen en moeten in de huidige opsporingspraktijk eerst andere bevoegdheden worden 
ingezet en onderzoek worden gedaan om de zwaardere verdenkingsgraad van de ernstige 
bezwaren wel te verkrijgen. Dat is niet alleen inefficiënt en soms ook ingrijpend, bijvoorbeeld als 
er uitgebreid buurtonderzoek moet worden gehouden, maar ook tijd- en capaciteitrovend. 
Bovendien bestaat daardoor het risico dat de verdachte in de tussentijd nieuwe strafbare feiten 
kan begaan en dat de andere onderzoeken spaak lopen waardoor het misdrijf niet kan worden 
opgelost. Door het vereiste van ernstige bezwaren te laten vallen en te volstaan met een 
verdenking, worden die nadelen opgeheven en kan veel eerder in de tijd worden bevestigd of dan 
wel ontkracht dat de sporen die op het slachtoffer of de plaats delict zijn veiliggesteld of van de 
verdachte afkomstig zijn. Het loslaten van de eis van ernstige bezwaren sluit tevens aan bij de 
regeling voor het nemen van de in artikel 61a, eerste lid, onderdeel b, genoemde 
lichaamsafdrukken die in artikel 2.6.5.4.2, eerste lid, zijn overgenomen, zoals handpalmafdrukken. 
Voor het nemen van die afdrukken geldt niet het vereiste van ernstige bezwaren. Hoewel 
celmateriaal meer persoonlijke informatie bevat dan bijvoorbeeld handpalmafdrukken69 en de 
afname van celmateriaal daardoor een zwaardere inbreuk op het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van betrokkene oplevert, rechtvaardigt dat niet dat voor het afnemen van 
celmateriaal voor een DNA-onderzoek wel het vereiste van ernstige bezwaren geldt en voor het 
afnemen van handpalmafdrukken een verdenking voldoende is. Het afnemen van celmateriaal 
wordt immers niet gedaan om die persoonlijke informatie te ontsluiten, maar om twee DNA-
profielen met elkaar te vergelijken met als doel vast te stellen of die met elkaar overeenkomen. 
Dat is hetzelfde doel waarvoor handpalmafdrukken of andere lichaamsafdrukken worden genomen. 

                                                
69 Vgl. EHRM 4 december 2008, S. and Marper tegen het Verenigd Koninkrijk, nr. 30562/04, NJ 2009/410, rov. 
78: “It is common ground that fingerprints do not contain as much information as either cellular samples or 
DNA profiles”. 
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Hoewel het afnemen van celmateriaal voor het bepalen en verwerken van een DNA-profiel een 
grotere inbreuk op de lichamelijke integriteit van de verdachte oplevert dan het nemen van de in 
artikel 61a, eerste lid, onderdeel b, genoemde lichaamsafdrukken omdat daarvoor het lichaam 
moet worden binnengegaan (de mondholte in geval van wangslijmvlies en een ader in geval van 
bloed) of tien haren uit de hoofdhuid getrokken moeten worden, terwijl bij het nemen van een van 
die afdrukken van een dergelijke wat zwaardere ingreep op het lichaam geen sprake is (vgl. 
Kamerstukken 1999/2000, 26 271, nr. 9, blz. 36.), vormt dat geen rechtvaardiging om voor het 
afnemen van celmateriaal om die reden de eis van ernstige bezwaren wel te handhaven nu aan 
het onderzoek in het lichaam dat in veel gevallen een zwaardere beperking op het recht op 
onaantastbaarheid van het lichaam inhoudt dan het afnemen van celmateriaal, die eis niet 
verbonden is (zie de toelichting op artikel 2.6.4.1). 
 
Het tegen de wil van de verdachte afnemen van celmateriaal met het oog op een DNA-onderzoek 
is volgens het geldende recht alleen mogelijk in geval van verdenking van een 
voorlopigehechtenismisdrijf. Voorgesteld wordt om dit criterium, dat volgens de in paragraaf 2.3 
toegelichte vereenvoudiging van de verdenkingscriteria in het nieuwe wetboek vervalt, in het 
eerste lid te vervangen door verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van vier jaar of 
meer is gesteld. Dat is een beperking ten opzichte van het geldende recht. Deze wordt 
gerechtvaardigd door de mogelijkheden van langdurige opslag en gebruik in andere 
opsporingsonderzoeken. Daar komt met betrekking tot DNA-onderzoek bij dat verdachtes 
celmateriaal indien nodig ook buiten zijn medeweten kan worden verzameld (zie het vijfde lid). 
Verder is hier, als gezegd, van belang dat celmateriaal meer persoonlijke informatie bevat dan 
bijvoorbeeld vingerafdrukken. 
 
De regel uit de huidige artikelen 151a, achtste lid, en 195a, vijfde lid, dat de DNA-profielen die uit 
het afgenomen celmateriaal zijn bepaald, kunnen worden verwerkt voor het voorkomen, opsporen, 
vervolgen en berechten van strafbare feiten en het vaststellen van de identiteit van een lijk, is niet 
in het nu toegelichte artikel overgenomen. De reden daarvoor is dat deze regel zal worden 
neergelegd in de algemene maatregel van bestuur waarin op grond van artikel 1.10.7 van het 
wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek tijdelijk de huidige regels die op 
het verwerken van die persoonsgegevens betrekking hebben die bij of krachtens het wetboek zijn 
bepaald, zullen worden vastgelegd. 
 
De voorschriften die betrekking hebben op de wijze van uitvoering van een DNA-onderzoek en een 
tegenonderzoek — het betreft hier de uitvoeringsregels die nu zijn opgenomen in de artikelen 
151a, vierde, zesde, zevende, negende en tiende lid, 195a, tweede en derde lid, en 195b — zullen 
worden vastgelegd in de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2.6.1.4, eerste lid. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid betreft het DNA-onderzoek aan veilig gestelde sporen. Het kan daarbij gaan om 
sporen die op de plaats van het delict zijn veiliggesteld of om sporen die bijvoorbeeld op of in het 
lichaam van het slachtoffer veilig zijn gesteld. De sporen die op de plaats van het delict zijn 
veiliggesteld behoeven voor de toepassing van het tweede lid geen dadersporen te zijn; het kan 
ook gaan om sporen waarvan het vermoeden bestaat dat deze van het slachtoffer of een andere 
derde afkomstig zijn. Soms zal niet duidelijk zijn van wie een spoor afkomstig is. In al die gevallen 
kan op basis van het tweede lid aan de hand van die sporen een DNA-onderzoek worden gedaan. 
Een DNA-onderzoek aan sporen is slechts op bevel van de officier van justitie toegestaan. Hierop 
bestaat in het tweede lid, naar analogie van het huidige artikel 151a, derde lid, een uitzondering. 
De hulpofficier van justitie is ook bevoegd een bevel te geven tot het verrichten van die vorm van 
DNA-onderzoek indien het onderzoek betrekking heeft op één van de bij algemene van bestuur 
aangewezen misdrijven. Zoals blijkt uit artikel 1a van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken is 
zijn bevoegdheid beperkt tot de misdrijven als omschreven in de artikelen 310 en 311, eerste lid, 
onderdelen 1°, 4° en 5°, van het Wetboek van Strafrecht. Dat zijn de lichtere vormen van diefstal 
(zie voor een onderbouwing van deze keuze nader Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 3, blz. 
20 en Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 6, blz. 27). 
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Artikel 2.6.5.7.2 
 
Eerste en derde lid 
In 2011 is het zogenaamde DNA-verwantschapsonderzoek in het wetboek geïntroduceerd. Het 
wetboek hanteert deze term niet, maar de omschrijving “DNA-onderzoek dat gericht is op het 
vaststellen van verwantschap”. Bij dit type DNA-onderzoek worden, net zoals bij klassiek DNA-
onderzoek, bedoeld in artikel 2.6.5.7.1, twee DNA-profielen vergeleken. Die vergelijking heeft 
echter niet, zoals bij het klassiek DNA-onderzoek het geval is, tot doel om vast te stellen of die 
twee profielen volledig overeen komen, maar om vast te stellen of ze gedeeltelijk overeenkomen. 
Wanneer een DNA-profiel van een daderspoor niet hetzelfde is als het DNA-profiel van een 
verdachte, maar daarop lijkt, kan dat erop duiden dat een bloedverwant van die verdachte het 
daderspoor heeft achtergelaten en dat een bloedverwant de mogelijke dader van het misdrijf is. 
De regeling van het DNA-verwantschapsonderzoek is, voor zover dit wordt verricht op bevel van 
de officier van justitie, op dit moment neergelegd in artikel 151da, en voor zover dit wordt 
uitgevoerd op bevel van de rechter-commissaris, in artikel 195g. In dit wetsvoorstel is die regeling 
in het nu toegelichte artikel overgezet met dien verstande dat om de reden die in paragraaf 8.2 is 
genoemd, alleen de bevoegdheden van de officier van justitie zijn uitgeschreven. De rechter-
commissaris kan dit type DNA-onderzoek op grond van artikel 2.6.7.1, onderdeel a, bevelen in het 
geval waarin hij onderzoek verricht op grond van de artikelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3. 
Evenals in het huidige artikel 151da het geval is, onderscheidt het nu toegelichte artikel twee 
typen verwantschapsonderzoek: actief en passief DNA-verwantschapsonderzoek. Actief 
verwantschapsonderzoek dat in het eerste lid is geregeld, is DNA-onderzoek waarbij bewust wordt 
gezocht naar een verwantschapsrelatie tussen twee DNA-profielen. Passief 
verwantschapsonderzoek is een klassiek DNA-onderzoek bij de uitvoering waarvan bij toeval een 
bepaalde mate van verwantschap tussen twee DNA-profielen wordt blootgelegd. Klassiek DNA-
onderzoek kan dus, hoewel het gericht is op een volledige overeenkomst tussen de twee DNA-
profielen, ook verwantschapsonderzoek meebrengen. Het passieve verwantschapsonderzoek komt 
tot uitdrukking in het derde lid.  
 
Eerste en tweede lid 
Dit wetsvoorstel is aangegrepen om een onvolkomenheid te herstellen in de 
toepassingsvoorwaarde van een DNA-verwantschapsonderzoek dat met één DNA-profiel of een 
beperkt deel van de DNA-profielen uit de DNA-databank voor strafzaken wordt verricht. Uit de 
formulering van het huidige artikel 151da, eerste lid, tweede volzin, zou de indruk kunnen 
ontstaan dat een voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris ook voor het uitvoeren van 
die vormen van verwantschapsonderzoek vereist is. Uit de wetsgeschiedenis blijkt echter dat die 
eis alleen dient te gelden indien de officier van justitie in de DNA-databank alle DNA-profielen van 
bekende verdachten en veroordeelden of het merendeel van die profielen wil laten beoordelen op 
mogelijke verwantschap met het DNA-profiel van het daderspoor. Daarom is het eerste lid nu op 
een zodanige manier geformuleerd dat in de gevallen waarin de noodzaak aanwezig is om het 
daderprofiel met één DNA-profiel of een beperkt deel van de DNA-profielen uit de DNA-databank 
te vergelijken, de extra toets van de rechter-commissaris niet geldt. In die gevallen grijpt het 
verwantschapsonderzoek in veel mindere mate in de persoonlijke levenssfeer van burgers in dan 
bij een vergelijking met alle DNA-profielen of het overgrote deel van die profielen en zou die eis 
een onnodig zwaar beslag op de capaciteit van de rechters-commissarissen leggen (vgl. 
Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 3, blz. 8 en Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 6, blz. 
7). 
 
Artikel 2.6.5.7.3 
Dit artikel kent een regeling voor het verrichten van DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken uit de sporen van de verdachte van wie de identiteit nog onbekend is en van 
het onbekende slachtoffer. Blijkens de wetsgeschiedenis zijn uiterlijk waarneembare 
persoonskenmerken fysieke persoonskenmerken die iemand vanaf de geboorte heeft en die voor 
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een ieder in een oogopslag zichtbaar zijn (Vgl. Kamerstukken 2001/02, 28 072, nr. 5, blz. 15).70 
Het is de bedoeling dat deze uiterlijke waarneembare persoonskenmerken bij algemene maatregel 
van bestuur worden aangewezen. In artikel 1b van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken zijn 
thans geslacht, ras en oogkleur aangewezen als uiterlijk waarneembare persoonskenmerken. 
Binnen afzienbare tijd zal ook haarkleur aan de lijst van deze persoonskenmerken worden 
toegevoegd. 
De wettelijke regeling van dit type DNA-onderzoek is nu, voor zover dit wordt verricht op bevel 
van de officier van justitie, neergelegd in artikel 151d, en voor zover dit wordt uitgevoerd op bevel 
van de rechter-commissaris, in artikel 195f. In het nu toegelichte artikel is de bevoegdheid om dit 
onderzoek te laten verrichten beperkt tot de officier van justitie. De rechter-commissaris kan dit 
type DNA-onderzoek op grond van artikel 2.6.7.1, onderdeel a, bevelen indien hij onderzoek op 
grond van de artikelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3 verricht. 
 
Afdeling 6.5.8 Onderzoek naar een ernstige besmettelijke ziekte 
 
Artikelen 2.6.5.8.1 tot en met 2.6.5.8.3 
Deze artikelen komen inhoudelijk overeen met de huidige artikelen 151e tot en met 151i en 177b. 
Die artikelen voorzien in een regeling voor het afnemen van bloed bij een verdachte of een derde 
van wie de verdachte lichaamsmateriaal op het slachtoffer heeft overgebracht. Het doel daarvan is 
te onderzoeken of het bloed van de verdachte of de derde een van de bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen ernstige besmettelijke ziektes — op dit moment zijn in artikel 2 van het 
Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een ernstige besmettelijke ziekte het human 
immunodeficiency virus (HIV), hepatitis B en hepatitis C aangewezen — bevat en of hij die ziekte 
heeft overgedragen op het slachtoffer. Het resultaat van het onderzoek stelt het slachtoffer in 
staat om in overleg met zijn of haar arts tijdig medicatie in te nemen en kan tevens dienen als 
bewijs. 
De regeling van het bloedonderzoek naar ernstige besmettelijke ziekten is op 1 juli 2010 in 
werking getreden. In de paar zaken dat de regeling is toegepast, hebben zich geen knelpunten 
voorgedaan die vragen om deze regeling inhoudelijk aan te passen. Daarom worden in dit 
wetsvoorstel geen andere wijzigingen voorgesteld dan de technische wijzigingen die voortvloeien 
uit de opzet van Boek 2, in het bijzonder van dit hoofdstuk.  
 
In artikel 2.6.5.8.1, eerste lid, is het eerste type bloedonderzoek omschreven dat nu in de 
artikelen 151e, eerste en tweede lid, en 151h, eerste lid, is geregeld. Dat onderzoek heeft tot doel 
om vast te stellen of de verdachte of derde drager is van een of meer van de hiervoor genoemde 
infectieziekten. Het onderzoek kan worden verricht in geval van een misdrijf waarbij uit 
aanwijzingen blijkt dat de verdachte het slachtoffer van dat misdrijf kan hebben besmet of dat de 
verdachte het slachtoffer met behulp van het celmateriaal van een derde heeft besmet door dit 
celmateriaal door een misdrijf op het slachtoffer over te brengen. Het onderzoek kan op vrijwillige 
basis plaatsvinden, maar ingevolge artikel 2.6.5.8.1, eerste en zevende lid, ook gedwongen 
plaatsvinden. Indien de uitslag van het onderzoek negatief is, kan de verdachte op basis van 
artikel 2.6.5.8.2, eerste lid, na een periode van drie tot zes maanden gedwongen worden opnieuw 
aan zo’n onderzoek mee te werken door het afstaan van zijn bloed. Een tweede onderzoek kan van 
belang zijn omdat een negatieve uitslag niet hoeft te betekenen dat de verdachte niet besmet is. 
Het tweede type bloedonderzoek, dat wordt aangeduid als fylogenetisch onderzoek, heeft tot doel 
om met behulp van het bloed dat van de verdachte of derde is afgenomen, met een zekere mate 
van waarschijnlijkheid vast te stellen of de verdachte of derde degene is die de betreffende 
infectieziekte heeft overgedragen op het slachtoffer van het misdrijf. In het huidige wetboek is dit 
onderzoek geregeld in artikel 151i, eerste lid, en in dit wetsvoorstel in artikel 2.6.5.8.3. Dit 
onderzoek is pas aan de orde indien op basis van het eerste type bloedonderzoek is vastgesteld 

                                                
70 Het DNA-onderzoek mag dus niet gericht worden op persoonskenmerken, zoals erfelijke aandoeningen en 
ziekten, waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld dat deze zich reeds aan betrokkene hebben 
geopenbaard of dat deze nog slechts in aanleg aanwezig zijn, alsmede erfelijke aandoeningen of ziekten die 
zich manifesteren in de vorm van bepaald gedrag of een psychische gesteldheid (vgl. Kamerstukken II 
2001/02, 28 072, nr. 3, blz. 5). 
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dat de verdachte of degene wiens bloed door de verdachte is overgebracht, drager is van een van 
de infectieziekten en dat het slachtoffer besmet is geraakt met dezelfde ziekte. 
 
In het geval dat de officier van justitie het niet nodig oordeelt om bij de verdachte of derde bloed 
te laten afnemen, kan het slachtoffer de rechter-commissaris op grond van artikel 2.6.5.8.4, derde 
lid, — dat is het huidige artikel 177b, eerste lid, — vragen de verdachte of derde alsnog te 
dwingen bloed af te staan. 
 
Het bloedonderzoek bij een verdachte vindt primair plaats met behulp van bloed dat van hem is 
afgenomen, maar kan op grond van artikel 2.6.5.8.1, zesde lid, overeenkomstig het huidige artikel 
151e, vijfde lid, worden uitgevoerd aan de hand van bloed dat van hem afkomstig is en op andere 
wijze is verkregen, bijvoorbeeld bloed dat door zijn huisarts of in het ziekenhuis van hem is 
afgenomen. Ook kan het onderzoek worden uitgevoerd aan de hand van bloed dat van hem op de 
plaats van het delict of bij het slachtoffer is aangetroffen. Van niet in het kader van het onderzoek 
afgenomen bloed van de verdachte kan gebruik worden gemaakt indien hij voortvluchtig of 
anderszins vermist is of hij zich tegen de tenuitvoerlegging van een bevel tot afname van bloed 
verzet, waardoor geen bloed beschikbaar is gekomen. 
 
Titel 6.6 Onderzoek met betrekking tot het lichaam van een overleden verdachte of 
slachtoffer 
 
Artikel 2.6.6.1 
Dit artikel is nieuw. Het is toegelicht in paragraaf 8.2. 
 
Eerste en tweede lid 
Het eerste lid bevat de bevoegdheid voor de officier van justitie om in geval van verdenking van 
een misdrijf waarop gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld, een sectie of een ander 
geneeskundig onderzoek te verrichten bij een overleden verdachte of een overleden persoon die 
vermoedelijk slachtoffer is van een dergelijk misdrijf of bij een lichaamsdeel van de overleden 
verdachte of het overleden slachtoffer. Ook biedt het eerste lid de grondslag voor de officier van 
justitie om bij een overleden verdachte of slachtoffer, al dan niet in het kader van een sectie of 
een ander geneeskundig onderzoek, een kledingonderzoek en een onderzoek aan en in het 
lichaam te laten verrichten, zijn vingerafdrukken of andere afdrukken van zijn lichaam en zijn 
lichaamsmaten te laten nemen, video of foto-opnamen van hem te laten maken, en 
lichaamsmateriaal van hem te laten afnemen voor een DNA-onderzoek, toxicologisch onderzoek, 
een haarvergelijkend onderzoek, een isotopenonderzoek of een onderzoek naar een aangewezen 
ernstige besmettelijke ziekte of een ander microbiologisch onderzoek. Het laten nemen van een of 
meer afdrukken van het lichaam van de overledene en het laten verrichten van een DNA-
onderzoek bij de overledene kan de officier van justitie op grond van het tweede lid slechts 
bevelen in geval van verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van vier jaar of meer is 
gesteld. De toepassingsgrens ligt bij deze twee onderzoeken dus hoger dan de grens voor het 
verrichten van de andere onderzoeken omdat zij ertoe leiden dat gedurende langere tijd afdrukken 
en DNA-profielen van de overledene in een databank worden bewaard en kunnen worden 
vergeleken met de andere in die databank opgenomen afdrukken en DNA-profielen. 
De hiervoor omschreven wettelijke regeling vormt een explicitering van de bevoegdheid die de 
officier van justitie op grond van het huidige artikel 150, eerste lid, heeft om een deskundige te 
benoemen die ten aanzien van een overleden verdachte of een overleden slachtoffer waarvan de 
stoffelijke resten op grond van artikel 94, eerste lid, in beslag genomen zijn, die onderzoeken te 
verrichten die met het oog op de waarheidsvinding noodzakelijk zijn. Voor de reden van die 
explicitering wordt verwezen naar paragraaf 8.2. Voor zover de te benoemen deskundige niet in 
het landelijk openbaar register van gerechtelijke deskundigen, bedoeld in het huidige artikel 51k, 
eerste lid, is geregistreerd, heeft de rechter-commissaris de bevoegdheid om de deskundige te 
benoemen (zie het huidige artikel 176). 
De regeling die in het eerste lid met betrekking tot de uitvoering van een sectie wordt voorgesteld, 
is de strafvorderlijke tegenhanger van de regeling die in de Wet op de lijkbezorging over dat 
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onderwerp is getroffen. Die wet kent geen strafvorderlijke bevoegdheden, maar hangt wel 
onlosmakelijk samen met het Wetboek van Strafvordering. Die samenhang komt bijvoorbeeld tot 
uitdrukking in de artikelen 10, 73, eerste lid, onderdeel a, 76 en 77 van de Wet op de 
lijkbezorging. Zo rust op grond van artikel 10, eerste lid, van die wet op de gemeentelijke 
lijkschouwer de verplichting om onverwijld verslag aan de officier van justitie uit te brengen in het 
geval waarin hij niet overtuigd is van het feit dat een persoon als gevolg van een natuurlijke 
oorzaak is overleden. Indien de officier van justitie op basis van dat document of van het 
(sporen)onderzoek van de politie op de plaats waar de overledene is gevonden en op basis van de 
omstandigheden waaronder hij is gestorven, heeft vastgesteld dat bij de overledene als gevolg van 
een misdrijf tekenen of aanduidingen aanwezig zijn van een niet-natuurlijke dood of 
omstandigheden op grond waarvan een niet-natuurlijke dood als gevolg van een misdrijf niet 
uitgesloten kan worden geacht, een opsporingsonderzoek heeft ingesteld en een bevel heeft 
gegeven tot het verrichten van een onderzoek aan de overledene, wordt het vereiste uit artikel 72 
op grond van artikel 73, eerste lid, onderdeel a, opzij gezet. Als gevolg daarvan kan de officier van 
justitie opdragen bij de overledene een sectie te verrichten zonder dat de overledene daarvoor 
voorafgaand aan zijn dood schriftelijk toestemming heeft verleend of zonder dat zijn 
nabestaanden, indien zijn toestemming ontbreekt, na zijn dood daarmee schriftelijk hebben 
ingestemd. De opdracht van de officier van justitie tot het verrichten van een sectie of een ander 
onderzoek, is nu nog gebaseerd op het huidige artikel 150, eerste lid, en zal onder het nieuwe 
wetboek zijn gebaseerd op het eerste lid. 
De lijkschouw als bedoeld in de Wet op lijkbezorging is gericht op het vaststellen van de 
doodsoorzaak van degene die overleden is, de aard van zijn overlijden, zijn identiteit en de datum 
en het tijdstip van zijn overlijden. Een sectie vindt plaats indien de lijkschouw onvoldoende 
helderheid heeft gegeven over de doodsoorzaak of om bewijsmateriaal te verzamelen. Onder 
omstandigheden kan het ook nodig of voldoende zijn dat ander onderzoek wordt verricht dat 
minder invasief is en als gevolg daarvan minder ingrijpt in de onaantastbaarheid van het lichaam 
van de overledene. Vandaar dat in het eerste lid niet alleen een bevel tot een sectie, maar ook tot 
een ander geneeskundig onderzoek kan worden gegeven. Een voorbeeld van een dergelijk 
onderzoek is radiologisch onderzoek. 
Het afnemen van lichaamsmateriaal of -afdrukken — bijvoorbeeld het afnemen van celmateriaal 
met het doel daaruit het DNA-profiel van een overleden verdachte te destilleren en in de DNA-
databank voor strafzaken te verwerken — kan op grond van het eerste of tweede lid samen met 
een sectie of een ander geneeskundig onderzoek plaatsvinden, maar ook als afzonderlijke 
handeling. Gezien het feit dat op grond van artikel 69 Sr het recht tot strafvordering vervalt door 
de dood van de verdachte, is echter alleen maar gerechtvaardigd om lichaamsmateriaal en -
afdrukken van hem af te nemen indien hij tijdens zijn leven al als verdachte ten aanzien van het 
misdrijf was aangemerkt in het kader waarvan zijn lichaamsmateriaal en -afdrukken worden 
afgenomen, dan wel indien hij als verdachte zou kunnen worden aangemerkt indien hij nog in 
leven zou zijn geweest. De enkele vaststelling dat hij aan een niet-natuurlijke doodsoorzaak is 
overleden, biedt dus onvoldoende grond om bij hem lichaamsmateriaal of -afdrukken af te nemen. 
De officier van justitie bepaalt of in het concrete geval en met inachtneming van de beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit afname van die persoonsgegevens van de overleden verdachte 
geboden is. Indien zijn beoordeling positief uitvalt en hij opdracht geeft om van de overleden 
verdachte celmateriaal af te nemen en het uit zijn celmateriaal vervaardigde DNA-profiel een hit 
oplevert met het DNA-profiel van een dadergerelateerd spoor, kan de strafzaak in het kader 
waarvan die hit is ontstaan, nooit met meer worden afgesloten dan een sepot. Tot een rechterlijke 
beslissing van de feiten en schuld zal het, als gevolg van artikel 69 Sr namelijk niet meer kunnen 
komen. 
 
Uit de laatste volzin van het eerste lid vloeit voort dat de opsporingsambtenaar voor het verrichten 
van een onderzoek of een onderzoekshandeling als bedoeld in de onderdelen b tot en met d van 
het vijfde lid aan een mondeling bevel van de officier van justitie voldoende heeft. Daarvoor is 
gekozen omdat het hier deels gaat om onderzoeken of onderzoekshandelingen die ook bij een 
levende verdachte op basis van een mondeling bevel kunnen worden uitgevoerd — het betreft hier 
onder meer het kledingonderzoek en het onderzoek aan het lichaam inclusief het veiligstellen van 
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sporen — of die daaraan verwant zijn (het veiligstellen van sporen in de openingen en holten van 
het bovenlichaam) of waarvan de uitslag negatief zou kunnen worden beïnvloed indien daarmee 
zou worden gewacht (het meten van de temperatuur).  
 
Derde lid 
In het derde lid is geen beperking aangebracht ten aanzien van het type lichaamsmateriaal dat 
van een overledene ten behoeve van een sectie of een ander onderzoek als bedoeld in het eerste 
of tweede lid mag worden afgenomen. Daarmee wordt afgeweken van de regel die in dit hoofdstuk 
ten aanzien van een levende verdachte geldt. Het lichaamsmateriaal dat van hem voor een 
onderzoek mag worden afgenomen, is in dit hoofdstuk expliciet genoemd of zal in de op grond van 
artikel 2.6.1.4, derde lid, op te stellen algemene maatregel van bestuur limitatief worden 
opgesomd. Voor afwijking van die regel is gekozen omdat onderzoek bij een overledene, 
afhankelijk van de staat waarin hij verkeert, soms beter of alleen nog maar met een ander type 
lichaamsmateriaal kan worden uitgevoerd dan bij een levend persoon geoorloofd is om af te 
nemen. Zo kan een toxicologisch onderzoek bij een overledene soms beter met zijn oogvocht 
worden gedaan dan met één van de in de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 
2.6.1.4, derde lid, toegestane af te nemen typen lichaamsmateriaal. Het afnemen van oogvocht 
zou bij een levende verdachte bovendien een te pijnlijke en ingrijpende handeling zijn. Een tweede 
reden om in het derde lid geen beperkingen aan te brengen aan het type lichaamsmateriaal dat 
van een overledene kan worden afgenomen, is dat het eerste lid, anders dan ten aanzien van een 
levende verdachte het geval is, ieder onderzoek toelaat dat vanuit het oogpunt van de 
waarheidsvinding nodig is, zoals een sectie. In het kader van een dergelijk onderzoek is het van 
belang dat geen restricties worden aangebracht aan de typen lichaamsmateriaal die van het 
lichaam van de overledene kunnen worden af- en uitgenomen, maar toe te staan dat ieder 
lichaamsmateriaal kan worden gebruikt, bijvoorbeeld ook botten en spieren. 
 
Vijfde lid  
De uitvoering van een bevel tot het doen van onderzoek op grond van het eerste lid geschiedt in 
beginsel door een arts. Conform de huidige praktijk mag een deel van het onderzoek ook door een 
opsporingsambtenaar worden verricht. Het gaat hier in de eerste plaats om het nemen van een of 
meer afdrukken van de vingers of de handen van de overleden verdachte of het overleden 
slachtoffer (onderdeel a). Die handeling mag hij alleen verrichten voor zover daarvoor geen 
medische ingreep bij de overledene nodig is. Dat betekent dat in het geval waarin voor het 
verkrijgen van de vingerafdrukken eerst een naald met vloeistof in de vingers van het lijk dient te 
worden gespoten om de huid los te kunnen weken en vervolgens de vingerafdrukken te kunnen 
nemen, dus de arts aan zet is en niet de opsporingsambtenaar. Verder is de opsporingsambtenaar 
ook bevoegd tot het verrichten van een kledingonderzoek, een onderzoek aan het lichaam 
(onderdeel b), het nemen van de lichaamsmaten, het maken van foto- en video-opnamen en het 
uitdoen van de schoenen voor het bepalen van de schoenzoolafdrukken (onderdeel d). Die 
onderzoeken zijn gericht op het achterhalen van de identiteit van betrokkene en/of het 
veiligstellen van sporen van het strafbare feit in het kader waarvan die onderzoeken plaatsvinden. 
Tot slot kan de opsporingsambtenaar ook een onderzoek in het lichaam uitvoeren (onderdeel c). 
Die bevoegdheid is wel beperkt tot die handelingen waarvoor geen medische deskundigheid is 
vereist. Het betreft hier het meten van de temperatuur en het veiligstellen van sporen in de 
openingen en holten van het bovenlichaam. Die laatste handeling mag de opsporingsambtenaar 
alleen maar uitvoeren als die geen risico voor het vaststellen van de doodsoorzaak oplevert. De 
opsporingsambtenaar mag met andere woorden bijvoorbeeld wel met een wattenstaafje vezels uit 
de neus nemen van het laken waarmee de overledene mogelijk is gewurgd, maar niet de prop uit 
de keel halen als gevolg waarvan de overledene vermoedelijk is gestikt. 
Indien het bevel betrekking heeft op een sectie of een ander onderzoek dat gericht is op de 
vaststelling van de doodsoorzaak van de overledene, zal de arts tevens forensisch arts zijn. De 
reden daarvoor is dat een forensisch arts, in tegenstelling tot een “gewone” arts, opgeleid en 
gekwalificeerd is om vast te stellen of de verdachte of het slachtoffer overleden is als gevolg van 
een misdrijf en onderzoek in dat kader bij de overledene te verrichten. Vandaar ook dat artikel 7, 
derde lid, van de Wet op de lijkbezorging het voorschrift bevat dat de behandelend arts van de 
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overledene indien hij er niet van overtuigd is dat zijn dood aan een natuurlijke oorzaak te wijten 
is, van zijn twijfels over de doodsoorzaak onverwijld mededeling doet aan de gemeentelijke 
lijkschouwer die op grond van artikel 5 van die wet als forensisch arts in een daartoe gehouden 
register ingeschreven dient te staan. 
 
Titel 6.7 Bevoegdheden van de rechter-commissaris 
Het artikel dat in deze titel is opgenomen is nieuw. Het is toegelicht in paragraaf 8.2. 
 
Hoofdstuk 7 Bevoegdheden met betrekking tot voorwerpen en gegevens 
De hoofdlijnen van dit hoofdstuk zijn toegelicht in paragraaf 9. 
 
Titel 7.1 Algemene bepalingen  
 
Afdeling 7.1.1 Algemeen  
 
Artikel 2.7.1.1.1 
Dit artikel is nieuw en bevat de algemene vormvoorschriften waaraan een machtiging of een bevel 
van de rechter-commissaris moet voldoen. 
 
Eerste en vijfde lid 
Voor bepaalde bevoegdheden in dit hoofdstuk is een machtiging van de rechter-commissaris 
vereist. Voorbeelden zijn het openen en kennisnemen van de inhoud van bij een postervoerbedrijf 
inbeslaggenomen brieven en de inbeslagneming of kennisneming van bij een aanbieder van een 
communicatiedienst vastgelegde vertrouwelijke communicatie. De machtiging wordt gegeven op 
vordering van de officier van justitie. Daarnaast kan de rechter-commissaris in een aantal gevallen 
een bevel geven aan een opsporingsambtenaar ter uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in 
dit hoofdstuk. In de eerste plaats kan hij bevelen tot een doorzoeking van een woning of een 
kantoor van een professioneel verschoningsgerechtigde (artikel 2.7.8.1). Dit is een bevoegdheid 
die exclusief aan de rechter-commissaris toekomt. Daarnaast kan de rechter-commissaris, op 
grond van titel 7.4, een bevel geven aan een opsporingsambtenaar ter uitoefening van een 
bevoegdheid met betrekking tot onderzoek aan elektronische gegevensdragers en 
geautomatiseerde werken. Tot slot kan de rechter-commissaris, het bevel tot 
ontoegankelijkmaking van gegevens, bedoeld in artikel 2.7.5.1, tweede lid, aan een 
opsporingsambtenaar geven. De bevelen van een rechter-commissaris aan een 
opsporingsambtenaar worden in beginsel steeds op vordering van de officier van justitie gegeven. 
 
De machtiging en het bevel van de rechter-commissaris moeten in beginsel vooraf worden 
vastgelegd. In het vijfde lid is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels 
worden gesteld over de vastlegging van de machtiging, het bevel en de vordering. Dit is toegelicht 
in paragraaf 2.2.5. In deze algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald dat de 
vastlegging vooralsnog schriftelijk is. 
 
Tweede en derde lid 
In het tweede lid is bepaald welke gegevens in de vordering van de officier van justitie moeten 
worden vermeld. De vordering moet de bevoegdheid vermelden die door de officier van justitie 
wordt gevorderd (onderdeel a), het strafbare feit ter zake waarvan die bevoegdheid moet worden 
uitgeoefend (onderdeel b), indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke 
aanduiding van de verdachte (onderdeel c) en tot slot de feiten en omstandigheden waaruit blijkt 
dat aan de wettelijke voorwaarden voor uitoefening van de bevoegdheid is voldaan (onderdeel d). 
In het derde lid wordt het tweede lid van overeenkomstige toepassing verklaard op een bevel van 
de rechter-commissaris. Het bevel van de rechter-commissaris moet dezelfde gegevens bevatten. 
 
Vierde en vijfde lid 
Algemeen uitgangspunt is dat in geval van dringende noodzaak vorderingen van de officier van 
justitie en machtigingen en bevelen van de rechter-commissaris ook mondeling kunnen worden 
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gegeven onder de voorwaarde dat deze binnen drie dagen worden vastgelegd. Ook deze 
vastlegging moet voldoen aan krachtens het vijfde lid te stellen eisen. Wanneer de rechter-
commissaris een mondelinge machtiging heeft afgegeven, dan geldt voor hem dat de 
driedagentermijn waarbinnen hij die machtiging moet vastleggen pas begint te lopen na ontvangst 
van de vastgelegde vordering van de officier van justitie. Voor een toelichting hierop wordt 
kortheidshalve verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op artikel 2.8.1.2.1, eerste, tweede en 
vijfde lid. 
 
Artikel 2.7.1.1.2 
Dit artikel is nieuw en bevat de algemene voorschriften waaraan een bevel van een officier van 
justitie moet voldoen. Het gaat hier om een bevel van de officier van justitie gericht tot een 
opsporingsambtenaar, zoals bijvoorbeeld een bevel tot doorzoeking van een plaats of een bevel tot 
onderzoek aan een inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager of geautomatiseerd werk. 
Deze vormvoorschriften gelden dus niet voor een bevel van de officier van justitie dat tot een 
derde is gericht, zoals bijvoorbeeld een bevel tot uitlevering van gegevens ter inbeslagneming. 
Daarvoor gelden afzonderlijke bepalingen (zie artikel 2.7.3.3.1). 
 
Eerste en derde lid 
Op grond van het eerste lid dient een bevel van de officier van justitie dezelfde gegevens te 
vermelden als de gegevens die in een vordering van de officier van justitie gericht aan de rechter-
commissaris moeten worden opgenomen. Het bevel moet vooraf worden vastgelegd. De 
vastlegging moet voldoen aan krachtens het derde lid bij algemene maatregel van bestuur te 
stellen regels. Dit is toegelicht in paragraaf 2.2.5. In deze algemene maatregel van bestuur zal 
worden bepaald dat de vastlegging vooralsnog schriftelijk is. 
 
Tweede en derde lid 
Ook voor bevelen van de officier van justitie geldt dat deze in geval van dringende noodzaak 
mondeling kunnen worden gegeven. Het mondelinge bevel dient in dat geval binnen drie dagen te 
worden vastgelegd. Ook die vastlegging moet voldoen aan krachtens het derde lid te stellen eisen. 
 
Artikel 2.7.1.1.3  
Dit artikel is nieuw. In gevallen waarin dit hoofdstuk de bevoegdheid geeft aan een 
opsporingsambtenaar om een bevel te geven, is het aan de opsporingsambtenaar te bepalen of dit 
bevel mondeling of schriftelijk wordt gegeven, tenzij in hoofdstuk 7 anders wordt bepaald. Welke 
vorm gekozen wordt, zal afhangen van de omstandigheden van het geval. In veel gevallen zal een 
bevel door de opsporingsambtenaar mondeling worden gegeven (bijvoorbeeld een bevel in het 
kader van de bevriezing van een plaats). Het bevel een bepaald voorwerp ter inbeslagneming uit 
te leveren kan mondeling worden gegeven maar de opsporingsambtenaar zou dit ook schriftelijk 
kunnen doen, wanneer de omstandigheden daartoe nopen, bijvoorbeeld omdat de persoon tot wie 
het bevel is gericht niet aanwezig is of omdat in een schriftelijk bevel nauwkeuriger kan worden 
aangegeven van welke voorwerpen uitlevering wordt bevolen. 
Indien het bevel mondeling wordt gegeven, moet daarvan op grond van de algemene 
verbaliseringsplicht proces-verbaal worden opgemaakt. Zo is verzekerd dat ook later in het 
strafproces kan worden nagegaan dat het bevel is gegeven en door wie. 
Dit artikel geldt niet wanneer in dit hoofdstuk anders is bepaald. Een voorbeeld daarvan vormen 
de bevelen van een opsporingsambtenaar tot uitlevering van gegevens ter inbeslagneming als 
bedoeld in afdeling 7.3.3. Artikel 2.7.3.3.1 bevat eigen voorschriften waaraan dergelijke bevelen 
moeten voldoen. In zoverre wordt in dit hoofdstuk dus anders bepaald. 
De officier van justitie is zelf opsporingsambtenaar. Wanneer hij bevelen geeft aan (andere) 
opsporingsambtenaren zijn op die bevelen vanzelfsprekend de vormvoorschriften van artikel 
2.7.1.1.2 van toepassing. In zoverre heeft dat artikel voorrang op het nu toegelicht artikel. 
 
Artikel 2.7.1.1.4 
Het huidige artikel 96a, tweede lid, bepaalt dat een bevel tot uitlevering van een voorwerp niet 
aan de verdachte wordt gegeven. Deze bepaling geeft invulling aan het uit artikel 6 EVRM 
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voortvloeiende nemo tenetur-beginsel dat kort gezegd inhoudt dat een verdachte in beginsel niet 
kan worden gedwongen aan de bewijsvoering tegen zichzelf mee te werken.  
Artikel 96a, tweede lid, is in het huidige wetboek in een groot aantal andere artikelen van 
overeenkomstige toepassing verklaard. Zo geldt bijvoorbeeld dat een vordering tot verstrekking 
van vastgelegde gegevens of een ontsleutelingsbevel evenmin aan de verdachte kan worden 
gegeven. Omdat deze bepaling – een enkele uitzondering daargelaten – geldt voor alle bevelen die 
op grond van dit hoofdstuk kunnen worden gegeven, wordt voorgesteld deze bepaling als 
algemene bepaling op te nemen. In gevallen waarin deze algemene bepaling niet van toepassing 
is, wordt dit expliciet in de wet bepaald. Dit betreft artikel 2.7.1.1.5 inzake ordemaatregelen die 
kunnen worden genomen in het kader van een schouw of doorzoeking en artikel 2.7.2.2.5 waarin 
is bepaald dat een stopbevel kan worden gegeven aan de bestuurder van een vervoermiddel om 
het vervoermiddel te kunnen doorzoeken. 
Het huidige artikel 96a, derde lid, dat bepaalt dat verschoningsgerechtigden niet aan bevelen 
behoeven te voldoen, is opgenomen in artikel 2.7.6.1.1, in titel 7.6 dat is gewijd aan 
bevoegdheden met betrekking tot voorwerpen en gegevens waarover het verschoningsrecht zich 
uitstrekt. 
 
Artikel 2.7.1.1.5  
Dit artikel bepaalt welke maatregelen kunnen worden genomen en welke bevelen kunnen worden 
gegeven om ervoor te zorgen dat een doorzoeking of schouw ongehinderd verloopt en tot het 
gewenste resultaat leidt. Het huidige artikel 125 bevat maatregelen die kunnen worden getroffen 
in het kader van een schouw of doorzoeking. Het huidige artikel 96, tweede lid, bevat maatregelen 
die kunnen worden genomen om een plaats te “bevriezen” in het geval een opsporingsambtenaar 
doorzoeking van die plaats noodzakelijk acht. Omdat deze maatregelen deels hetzelfde doel 
dienen, worden zij in één artikel samengebracht. In afwachting van de vereiste besluitvorming 
over de doorzoeking en de komst van de autoriteit in wiens aanwezigheid de doorzoeking dient 
plaats te vinden, kan de opsporingsambtenaar de in dit artikel beschreven maatregelen treffen om 
te voorkomen dat ter plaatse aanwezige voorwerpen of gegevens die van belang kunnen zijn voor 
het onderzoek, verloren gaan. Het artikel is zoals ook nu op grond van de huidige artikelen 96c, 
vierde lid, en 97, vijfde lid, het geval is van toepassing op de (spoed)doorzoeking van plaatsen 
door de officier van justitie. 
 
Eerste lid 
De onderdelen a en d zijn overgenomen uit het huidige artikel 125. Onderdeel b is overgenomen 
uit het huidige artikel 96, tweede lid. Onderdeel d is nieuw en bevat de bevoegdheid maatregelen 
te treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de bij de doorzoeking of 
schouw betrokken opsporingsambtenaren of rechter-commissaris. Het komt bijvoorbeeld voor dat 
personen hun woning of een andere besloten plaats, zoals een kantoor of loods, bewaken met 
behulp van beveiligingscamera's die beelden opnemen. Dit kan erin resulteren dat de bij een 
doorzoeking of schouw betrokken opsporingsambtenaren of rechter-commissaris worden 
vastgelegd op camerabeelden. Gezien de veiligheid van deze personen is het onwenselijk dat deze 
beelden ter beschikking blijven van derden. Op grond van onderdeel d kan bijvoorbeeld een 
beveiligingscamera ter plaatse worden uitgeschakeld of kunnen de reeds opgenomen beelden 
worden gewist, zodat voorkomen wordt dat deze worden verspreid, bijvoorbeeld via internet.  
 
Tweede en derde lid 
Het tweede lid is overgenomen uit het huidige artikel 96, tweede lid. Het derde lid is overgenomen 
uit het huidige artikel 125, tweede lid. De redactie van deze bepaling is enigszins gemoderniseerd. 
 
Vierde lid 
De eerste volzin is bedoeld om te waarborgen dat een bevel als bedoeld in dit artikel zo nodig ook 
aan de verdachte kan worden gegeven, indien deze bij de doorzoeking of schouw aanwezig is. Zo 
kan de verdachte bijvoorbeeld tijdens een doorzoeking worden bevolen in een bepaalde kamer of 
ruimte te blijven en geen gebruik te maken van de telefoon. Uitzondering op een verbod gebruik 
te maken van communicatiemiddelen geldt voor het geval de verdachte aangeeft contact te willen 
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opnemen met zijn raadsman. Ook indien de rechthebbende van de plaats die wordt doorzocht 
aangeeft bijstand te willen van een advocaat – waartoe hij op grond van artikel 2.7.2.2.9 
gerechtigd is – dient hem hiertoe toestemming te worden verleend. 
 
Titel 7.2 Inbeslagneming van voorwerpen 
In deze titel zijn de bepalingen die betrekking hebben op de inbeslagneming van voorwerpen 
opgenomen. Het gaat om de huidige artikelen 94 tot en met 119a. Waar geboden zijn deze 
geherstructureerd en gemoderniseerd. De titel bestaat uit de volgende vijf afdelingen. Afdeling 
7.2.1 bevat de algemene bepalingen met betrekking tot inbeslagneming van voorwerpen. Afdeling 
7.2.2 bevat de bevoegdheden die kunnen worden aangewend om voorwerpen in beslag te nemen. 
Afdeling 7.2.3 bevat de regels over het strafvorderlijk conservatoir beslag. Afdeling 7.2.4 bevat de 
regels over teruggave en bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen. Afdeling 7.2.5 bevat regels 
met betrekking tot een afzonderlijke beslissing tot onttrekking aan het verkeer van 
inbeslaggenomen voorwerpen waarvan de aard zich verzet tegen teruggave aan de beslagene (het 
huidige artikel 552f). 
 
Afdeling 7.2.1 Algemene bepalingen  
 
Artikel 2.7.2.1.1 
Dit artikel bevat de “klassieke” gronden voor inbeslagneming zoals die zijn opgenomen in het 
huidige artikel 94, eerste en tweede lid. De voorschriften van het huidige artikel 94, derde lid, zijn 
opgenomen in de artikelen 2.7.2.2.11 inzake het opmaken van een kennisgeving van 
inbeslagneming en 2.7.2.2.12 inzake de verstrekking van het bewijs van inbeslagneming. 
De redactie van onderdeel b verschilt in zoverre ten opzichte van de huidige wet, dat thans is 
bepaald dat voorwerpen die kunnen dienen om wederrechtelijk verkregen voordeel “aan te tonen” 
voor inbeslagneming vatbaar zijn, terwijl onderdeel b bepaalt dat voorwerpen die kunnen dienen 
om wederrechtelijk verkregen voordeel “te bepalen” voor inbeslagneming vatbaar zijn. De reden 
hiervan is dat het bij deze grond voor inbeslagneming niet alleen gaat om het enkele aantonen dat 
de verdachte wederrechtelijk verkregen voordeel heeft genoten, maar ook om het bepalen van de 
omvang van dat voordeel. Dit blijkt ook uit de oorspronkelijk toelichting op de huidige bepaling. 
Het gaat om voorwerpen die ertoe strekken “inzicht te verkrijgen in de vraag of gesproken kan 
worden van wederrechtelijk verkregen voordeel en in de omvang daarvan”. Hierbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan bankafschriften (Kamerstukken II 1989/90, 21 504, nr. 3, blz. 
20.71 
Tijdens de consultatie van dit wetsvoorstel zal worden bezien of wenselijk is, en zo ja onder welke 
randvoorwaarden, om met betrekking tot de inbeslagneming van voorwerpen een extra 
beslaggrond te introduceren voor de inbeslagneming van voorhanden aangetroffen voorwerpen 
uitsluitend ten behoeve van teruggave aan het slachtoffer. Te denken valt aan gevallen waarin een 
op heterdaad betrapte verdachte van een winkeldiefstal de door hem ontvreemde voorwerpen niet 
vrijwillig wil teruggeven, terwijl er uit een oogpunt van waarheidsvinding geen aanleiding is voor 
inbeslagneming van de voorwerpen.  
 
Artikel 2.7.2.1.2 
Dit artikel bevat de kern van het huidige artikel 94a, namelijk dat naast de klassieke gronden voor 
inbeslagneming die in artikel 2.7.2.1.1 zijn genoemd, ook voorwerpen die kunnen dienen tot 
bewaring van het recht tot verhaal in verband met een geldboete, ontnemingsmaatregel of 
schadevergoedingsmaatregel vatbaar zijn voor inbeslagneming. Onder welke voorwaarden dit kan, 
is geregeld in de artikelen 2.7.2.3.1 e.v. 
 
Afdeling 7.2.2 Bevoegdheden tot inbeslagneming van voorwerpen 
In deze afdeling zijn de bevoegdheden tot inbeslagneming van voorwerpen (de huidige artikelen 
95 en 96, eerste lid,) en de daartoe strekkende steunbevoegdheden, zoals het bevel tot uitlevering 
(huidige artikelen 96a en 100) en het betreden en doorzoeken van plaatsen (de huidige artikelen 

                                                
71 Corstens/Borgers, a.w., blz. 541. 
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96, 96b, 96c en 97) opgenomen. Hoewel de bevoegdheden tot het betreden en doorzoeken van 
plaatsen in deze afdeling zijn geregeld kunnen zij ook worden uitgeoefend ter inbeslagneming van 
gegevens. Voor nader de toelichting op artikel 2.7.3.2.2. 
 
Artikel 2.7.2.2.1 
In dit artikel is het huidige artikel 95 overgenomen. Alleen de opsporingsambtenaar die een 
verdachte staande houdt of aanhoudt is tot inbeslagneming van voorwerpen bevoegd. Zie voor een 
toelichting hierop de memorie van toelichting bij de wet waarbij het huidige artikel 95 zal worden 
gewijzigd (Kamerstukken II 2014/15, 34 159, nr. 3, blz. 25). 
 
Artikel 2.7.2.2.2 
In dit artikel is de algemene bevoegdheid van een opsporingsambtenaar om daarvoor vatbare 
voorwerpen in beslag te nemen neergelegd (het huidige artikel 96, eerste lid). De 
opsporingsambtenaar is hiertoe bevoegd bij ontdekking op heterdaad of bij verdenking van een 
misdrijf waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld. 
Naast de algemene inbeslagnemingsbevoegdheid bevat het huidige artikel 96 nog twee andere van 
elkaar te onderscheiden (steun)bevoegdheden: de bevoegdheid om ter inbeslagneming iedere 
plaats te betreden en aldaar zoekend rond te kijken en, indien doorzoeking van de plaats 
noodzakelijk wordt geacht, de plaats te bevriezen in afwachting van de autoriteit die tot 
doorzoeking bevoegd is. Om de inzichtelijkheid van deze van elkaar te onderscheiden 
bevoegdheden te vergroten, is ervoor gekozen deze in afzonderlijke bepalingen op te nemen 
(artikel 2.7.2.2.4, onderdelen a en b). 
 
Artikel 2.7.2.2.3  
Dit artikel bevat de bevoegdheid om degene die redelijkerwijs moet worden vermoed houder te 
zijn van een voor inbeslagneming vatbaar voorwerp te bevelen dit ter inbeslagneming uit te 
leveren. Deze bevoegdheid is overgenomen uit het huidige artikel 96a, eerste lid. In tegenstelling 
tot de volgorde die in het huidige wetboek is aangehouden, wordt voorgesteld deze bevoegdheid 
op te nemen vóór de bevoegdheid tot het betreden van plaatsen ter inbeslagneming omdat het 
bevel tot uitlevering van een voorwerp als minder ingrijpend kan worden aangemerkt dan het – 
ook tegen de wil van de rechthebbende – betreden van een plaats ter inbeslagneming. Het 
subsidiariteitsbeginsel brengt met zich dat wanneer in een gegeven situatie met een bevel tot 
uitlevering van een voorwerp ter inbeslagneming van dat voorwerp kan worden volstaan, de 
uitoefening van deze bevoegdheid de voorkeur geniet boven het betreden of doorzoeken van een 
plaats ter inbeslagneming van dat voorwerp. Zo’n situatie is denkbaar wanneer van te voren 
duidelijk is bepaald over welk voorwerp de opsporing de beschikking wil krijgen en de verwachting 
is dat degene tot wie het bevel is gericht ook bereid is hieraan zijn medewerking te verlenen.  
Nieuw is het voorstel om de uitoefening van deze bevoegdheid ook mogelijk te maken in geval van 
ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit. Met dit voorstel wordt consistentie bewerkstelligd 
tussen deze en de andere bevoegdheden tot inbeslagneming, waaronder het betreden van een 
plaats of de doorzoeking van een plaats ter inbeslagneming, die op grond van het huidige en 
toekomstige recht ook in geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit kunnen worden 
uitgeoefend. 
De voorschriften uit het huidige artikel 96a, tweede en derde lid, zijn als algemene bepalingen in 
hoofdstuk 7 opgenomen. Zie de artikelen 2.7.1.1.4 en 2.7.6.1.1. Het huidige artikel 96a, vierde en 
vijfde lid, heeft betrekking op de inbeslagneming van brieven. Deze regeling is aanzienlijk 
vereenvoudigd als gevolg waarvan deze leden zijn komen te vervallen. Voor een toelichting hierop 
zij verwezen naar paragraaf 9.  
 
Artikel 2.7.2.2.4  
Dit artikel bevat de bevoegdheid voor opsporingsambtenaren om plaatsen te betreden ter 
inbeslagneming van een voorwerp of ter bevriezing van die plaats in afwachting van de autoriteit 
die bevoegd is de plaats te doorzoeken (huidige artikel 96). 
 
Onderdeel a 
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In de toelichting op artikel 2.7.2.2.2 is al aangegeven dat het huidige artikel 96 is opgesplitst in 
twee afzonderlijke artikelen. Het nu toegelichte artikel bevat de steunbevoegdheid tot het 
betreden van plaatsen ter inbeslagneming van een voorwerp zoals die thans is opgenomen in het 
laatste deel van het huidige artikel 96, eerste lid (“en daartoe elke plaats te betreden”). 
Ten opzichte van de huidige tekst zijn twee wijzigingen aangebracht. In de eerste plaats is 
geëxpliciteerd dat de opsporingsambtenaar tijdens het betreden van een plaats ter inbeslagneming 
bevoegd is om ter inbeslagneming zoekend rond te kijken. Dit zoekend rondkijken moet 
nadrukkelijk worden onderscheiden van de meer ingrijpende bevoegdheid tot het doorzoeken van 
plaatsen ter inbeslagneming. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de opsporingsambtenaar bij de 
uitoefening van deze betredingsbevoegdheid alleen zoekend mag rondkijken en voorhanden 
aangetroffen voorwerpen in beslag mag nemen. Verdergaand onderzoek moet als doorzoeking 
worden aangemerkt waarvoor andere regels gelden (Kamerstukken II 1992/93, 23 251, nr. 3, blz. 
17). Deze lijn is in de rechtspraak van de Hoge Raad bevestigd (HR 18 november 2003, 
ECLI:NL:HR:2003:AL6238, NJ 2007/8 en HR 21 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AH9998, NJ 
2007/9). 
De tweede wijziging is dat in dit onderdeel wordt uitgesloten dat een opsporingsambtenaar ter 
inbeslagneming een kantoor van een professioneel verschoningsgerechtigde kan betreden. Op 
grond van het geldende recht is de opsporingsambtenaar bevoegd bij ontdekking op heterdaad of 
in geval van verdenking van een voorlopigehechtenismisdrijf ter inbeslagneming van een voorwerp 
elke plaats te betreden. Dit betekent dat op grond van die bevoegdheid en met inachtneming van 
het huidige artikel 98 ook een kantoor van een professioneel verschoningsgerechtigde zou mogen 
worden betreden ter inbeslagneming van voorhanden aangetroffen en voor inbeslagneming 
vatbare voorwerpen. Gezien de rol van de rechter-commissaris bij de inbeslagneming bij 
professioneel verschoningsgerechtigden (zie titel 7.6) ligt het in de rede kantoren van deze 
personen uit te sluiten van de bevoegdheid van de opsporingsambtenaar ter inbeslagneming 
plaatsen te betreden. 
Met betrekking tot het betreden van een woning ter inbeslagneming wordt nog het volgende 
opgemerkt. Indien in het kader van de uitoefening van bevoegdheden op grond van het Wetboek 
van Strafvordering een woning moet worden binnengetreden, is de Algemene wet op het 
binnentreden (hierna: Awbi) van toepassing. Voor de hier besproken bevoegdheid betekent dit dat 
niet alleen moet zijn voldaan aan de voorwaarden die in het nu toegelichte artikel zijn gesteld, 
maar dat tevens de voorschriften van de Awbi moeten worden gevolgd. Wenst de 
opsporingsambtenaar een woning zonder toestemming van de bewoner te betreden ter 
inbeslagneming van een voorwerp, dan heeft hij daarvoor op grond van artikel 2, eerste lid, Awbi 
een schriftelijke machtiging nodig. 
 
Onderdeel b 
In dit onderdeel is het huidige artikel 96, tweede lid, overgenomen waarin de bevoegdheid is 
geregeld om op een eenmaal betreden plaats maatregelen te treffen om die plaats te bevriezen in 
afwachting van de komst van de autoriteit die bevoegd is de plaats te doorzoeken. Deze 
bevoegdheid is als volgt gewijzigd. In het huidige wetboek is de bevoegdheid geregeld als een 
vervolg op het betreden van een plaats ter inbeslagneming van een voorwerp. Het kan echter ook 
voorkomen dat het voor de opsporingsambtenaar op voorhand duidelijk is dat op de 
desbetreffende plaats naar voor inbeslagneming vatbare voorwerpen zal moeten worden gezocht. 
Ook zal doorzoeking van een plaats nodig zijn, indien het noodzakelijk is om bijvoorbeeld op een 
ter plaatse aanwezige computer opgeslagen gegevens in beslag te nemen. In dergelijke gevallen 
zal de opsporingsambtenaar de plaats niet ter inbeslagneming betreden, maar alleen maatregelen 
treffen die noodzakelijk zijn om, in afwachting van de komst van de autoriteit die tot doorzoeking 
bevoegd is, te voorkomen dat voor inbeslagneming vatbare voorwerpen of gegevens worden 
weggemaakt. Om deze redenen wordt voorgesteld de bevoegdheid om een plaats te betreden om 
daar maatregelen ter bevriezing van die plaats te nemen als een zelfstandige bevoegdheid te 
formuleren. Gezien het feit dat het hierbij slechts gaat om maatregelen ter voorkoming van het 
wegmaken van voorwerpen of gegevens kunnen dergelijke maatregelen door de 
opsporingsambtenaar, in afwachting van de komst van de rechter-commissaris, ook worden 
genomen in een kantoor van een professioneel verschoningsgerechtigde. Daarom is de uitsluiting 
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van dergelijke plaatsen zoals voorgesteld in onderdeel a (betreden ter inbeslagneming) niet van 
toepassing in onderdeel b van dit artikel (betreden ter bevriezing).  
 
Artikel 2.7.2.2.5 
Dit artikel bevat de bevoegdheid van een opsporingsambtenaar om ter inbeslagneming een 
voertuig te doorzoeken (het huidige artikel 96b). De opsporingsambtenaar is hiertoe bevoegd in 
geval van ontdekking op heterdaad of in geval van verdenking van een misdrijf waarop 
gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld. De opsporingsambtenaar is, net als nu het geval 
is, niet bevoegd om het woongedeelte van een vervoermiddel zonder toestemming van de 
bewoner te doorzoeken. Dit woongedeelte wordt beschermd door het huisrecht en tot doorzoeking 
daarvan is de rechter-commissaris bevoegd op grond van artikel 2.7.8.1. Indien de bewoner van 
het woongedeelte daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, mag de opsporingsambtenaar wel tot 
doorzoeking daarvan overgaan. Die toestemming dient dan echter wel op de in artikel 2.7.2.2.8 
voorschreven wijze te zijn verkregen. Het derde lid is nieuw. Het verduidelijkt dat wanneer het 
gaat om het bevel aan de bestuurder van een vervoermiddel om het vervoermiddel tot stilstand te 
brengen, dit stopbevel ook kan worden gegeven door middel van gebaren of bijvoorbeeld door een 
elektronische stopteken op een politieauto (elektronisch matrixbord). Artikel 2.7.1.1.4 bepaalt in 
zijn algemeenheid dat bevelen als bedoeld in hoofdstuk 7 niet worden gegeven aan de verdachte. 
Dit geldt vanzelfsprekend niet voor het hier bedoelde bevel om een vervoermiddel tot stilstand te 
brengen. Dit is bepaald in het derde lid, onderdeel b. 
 
Artikel 2.7.2.2.6 
Dit artikel bevat de bevoegdheid van de officier van justitie om aan een opsporingsambtenaar te 
bevelen plaatsen, met uitzondering van een woning en een kantoor van een professioneel 
verschoningsgerechtigde, ter inbeslagneming te doorzoeken. In dit artikel is het huidige artikel 
96c, op enkele punten in gewijzigde vorm, ondergebracht. 
 
Eerste lid 
Het huidige artikel 96c, eerste lid, bepaalt dat indien aan de daarin opgenomen verdenkingscriteria 
is voldaan, de officier van justitie ter inbeslagneming elke plaats, met uitzondering van een woning 
en een kantoor van een professioneel verschoningsgerechtigde kan doorzoeken. Uitgangspunt is 
dus dat de doorzoeking van dergelijke plaatsen een bevoegdheid van de officier van justitie is. Dit 
uitgangspunt blijft in het nu toegelichte artikel gehandhaafd. Doorzoeking van een plaats ter 
inbeslagneming van voorwerpen of gegevens is een ingrijpende bevoegdheid. Dit betekent dat de 
beslissing daartoe altijd moet worden genomen door de officier van justitie onderscheidenlijk de 
rechter-commissaris en dat deze autoriteit in beginsel ook toezicht dient te houden op de 
rechtmatige uitoefening van die bevoegdheid. Het eerste lid verschilt in die zin van het huidige 
artikel 96c dat in de nieuwe tekst wordt gesproken van de bevoegdheid van de officier van justitie 
om de doorzoeking te bevelen. Daarmee wordt beter tot uitdrukking gebracht dat het niet de 
officier van justitie zelf is die tijdens de doorzoeking de kasten en laatjes zal openen, maar dat de 
doorzoeking op zijn bevel wordt uitgevoerd door opsporingsambtenaren. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is bepaald dat de doorzoeking geschiedt onder leiding van de officier van justitie. 
Dit is overgenomen uit het huidige artikel 96c, derde lid. Daarnaast is bepaald dat de doorzoeking 
geschiedt in aanwezigheid van de officier van justitie voor zolang hij dat noodzakelijk acht. Buiten 
gevallen van spoed, waarop het vierde lid ziet, dient de officier van justitie in beginsel aanwezig te 
zijn bij de doorzoeking. Tijdens de doorzoeking heeft hij tot taak toezicht te houden op 
rechtmatige uitvoering daarvan en eventuele vragen van de zijde van aanwezige personen die 
onverwacht met de doorzoeking geconfronteerd worden te beantwoorden. Daarnaast heeft hij tot 
taak te bepalen welke voorwerpen of gegevens inbeslaggenomen mogen worden (vijfde lid). De 
officier van justitie dient daarom in ieder geval bij het openen van de doorzoeking aanwezig te 
zijn. Als de officier van justitie van oordeel is dat zijn aanwezigheid niet langer noodzakelijk is, kan 
hij de plaats van de doorzoeking verlaten. In dat geval dient echter verzekerd te zijn dat in ieder 
geval een hulpofficier van justitie aanwezig is om ter plaatse toezicht op de rechtmatige uitvoering 
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te houden (derde lid). Ook indien de officier van justitie niet meer op de plaats van de doorzoeking 
aanwezig is, blijft hij echter, zij het op afstand, verantwoordelijk voor de doorzoeking en voor de 
beslissing welke voorwerpen en gegevens inbeslaggenomen worden (vijfde lid).  
 
Derde lid 
Voor zover de doorzoeking geschiedt buiten aanwezigheid van de officier van justitie, dient 
verzekerd te zijn dat de hulpofficier van justitie aanwezig is. 
 
Vierde lid 
Op grond van het huidige artikel 96c, tweede lid, kan de hulpofficier van justitie, in geval van 
dringende noodzakelijkheid en indien het optreden van de officier van justitie niet kan worden 
afgewacht, na daartoe verleende machtiging van de officier van justitie, plaatsen met uitzondering 
van een woning en een kantoor van een professioneel verschoningsgerechtigde doorzoeken. Dit 
betreft de zogenoemde spoeddoorzoeking. Deze spoeddoorzoeking wordt in het vierde lid 
geregeld. Het gaat om de situatie dat sprake is van dringende noodzaak en de komst van de 
officier van justitie niet kan worden afgewacht. In dat geval kan de officier van justitie bepalen dat 
de doorzoeking geschiedt in aanwezigheid van de hulpofficier van justitie. Het bevel van de officier 
van justitie tot doorzoeking van de plaats kan op grond van artikel 2.7.1.1.2, tweede lid, 
mondeling worden gegeven. Op grond van het huidige artikel 96c, tweede en derde lid, geschiedt 
de doorzoeking van de plaats in zijn geheel door de hulpofficier van justitie. Dit is in de 
voorgestelde regeling anders. Ook in geval van spoed blijft de officier van justitie, zij het op 
afstand, verantwoordelijk voor de doorzoeking en wijst hij – aan de hand van een lijst met 
voorwerpen en gegevens die tijdens de doorzoeking door de hulpofficier van justitie zijn 
inbeslaggenomen – aan welke voorwerpen en gegevens in bewaring worden genomen. Is hij van 
oordeel dat ten aanzien van bepaalde meegenomen voorwerpen het beslag niet voortgezet dient te 
worden, dan beveelt hij direct de teruggave daarvan. Zijn meer gegevens inbeslaggenomen dan 
hij noodzakelijk en proportioneel oordeelt, dan dienen deze te worden vernietigd. 
Het gebeurt geregeld dat in een omvangrijk opsporingsonderzoek op hetzelfde moment meerdere 
besloten plaatsen moeten worden doorzocht (de zogenaamde “klapdagen”). Verdachten kunnen 
elkaar dan niet waarschuwen over ophanden zijnde doorzoekingen en bewijsmateriaal laten 
verdwijnen. In gevallen waarin meerdere plaatsen op hetzelfde moment worden doorzocht, kan de 
officier van justitie die het opsporingsonderzoek leidt niet op al die plaatsen aanwezig zijn. 
Gevallen waarin de officier van justitie oordeelt dat in het belang van het onderzoek meerdere 
besloten plaatsen op hetzelfde moment worden doorzocht, vallen onder het bereik van het begrip 
“dringende noodzaak”. In dat geval is de officier van justitie aanwezig bij de opening van één 
doorzoeking en bij alle andere plaatsen is een hulpofficier van justitie aanwezig (zie het derde lid). 
Door de coördinatie van de gehele actie door de officier van justitie is voldoende verzekerd dat alle 
doorzoekingen onder zijn verantwoordelijkheid vallen. 
Het huidige artikel 96c, tweede lid, derde en vierde volzin, bevat een regeling waarbij de 
machtiging van de officier van justitie achteraf kan worden gegeven, indien deze vanwege de 
vereiste spoed of onbereikbaarheid van de officier van justitie niet tijdig kan worden gevraagd. 
Deze regeling keert in het nieuwe wetboek niet terug. Gezien de huidige communicatiemiddelen, 
piketregelingen en de bevoegdheid van een opsporingsambtenaar om elke plaats te betreden om 
daar maatregelen te treffen om wegmaking van voorwerpen of gegevens te voorkomen (artikel 
2.7.2.2.4, onderdeel b), is er geen reden deze regeling te handhaven. 
 
Vijfde lid 
Het feit dat de doorzoeking een bevoegdheid van de officier van justitie is, brengt met zich dat hij 
beslist welke voorwerpen en gegevens tijdens die doorzoeking inbeslaggenomen mogen worden. 
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij het vierde lid. De inbeslagneming van die 
voorwerpen of gegevens geschiedt op grond van de beslagbevoegdheden in dit hoofdstuk. 
 
Artikel 2.7.2.2.7  
Artikel 2.7.8.1 bevat de bevoegdheid van de rechter-commissaris om een woning zonder 
toestemming van de bewoner en een kantoor van een professioneel verschoningsgerechtigde, ter 
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inbeslagneming te doorzoeken. In het huidige wetboek is deze bevoegdheid opgenomen in artikel 
110. Artikel 2.7.8.1 schrijft voor dat de rechter-commissaris kan bevelen dat een dergelijke 
doorzoeking plaatsvindt door een opsporingsambtenaar. De doorzoeking geschiedt onder leiding 
van de rechter-commissaris en in zijn aanwezigheid voor zolang hij dat noodzakelijk acht. Artikel 
2.7.2.2.7 regelt de “spoeddoorzoeking” van een woning bij dringende noodzaak en indien de 
komst van de rechter-commissaris niet kan worden afgewacht. De rechter-commissaris kan in dat 
geval bepalen dat de officier van justitie of in geval van diens verhindering, de hulpofficier van 
justitie, met de doorzoeking aanvangt (het huidige artikel 97). Deze mogelijkheid van een 
spoeddoorzoeking geldt niet voor het kantoor van een professioneel verschoningsgerechtigde. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is de doorzoeking van een woning in geval van spoed en indien de komst van de 
rechter-commissaris niet kan worden afgewacht, geregeld (het huidige artikel 97, eerste lid, 
onderdeel a). Een spoeddoorzoeking van een kantoor van een professioneel 
verschoningsgerechtigde buiten aanwezigheid van de rechter-commissaris is niet toegelaten. 
Hiermee wordt geanticipeerd op het wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken waarin de 
spoeddoorzoeking van deze plaatsen op de voet van het huidige artikel 97 komt te vervallen 
(Kamerstukken II 2014/15, 34 032, nr. 2). 
Ook ten aanzien van de regeling van een spoeddoorzoeking van woningen wordt een wijziging 
voorgesteld. Op grond van het huidige artikel 97 komt de bevoegdheid tot doorzoeking van de 
genoemde plaatsen toe aan de officier van justitie of, indien het optreden van de officier van 
justitie niet kan worden afgewacht, aan de hulpofficier van justitie, na daartoe verkregen 
machtiging van de rechter-commissaris. Deze constructie leidt ertoe dat na het verlenen van de 
genoemde machtiging, de rechter-commissaris geen verdere bemoeienis meer heeft met de 
desbetreffende doorzoeking. Gezien het feit dat de doorzoeking van een woning als een 
dwangmiddel wordt aangemerkt waarbij een inbreuk wordt gemaakt op het recht van eerbiediging 
van het huisrecht, is het handhaven van deze constructie onwenselijk. Als uitgangspunt dient te 
gelden dat ook in geval van spoed de rechter-commissaris zich, zij het op een later moment, ter 
plaatse begeeft om zijn hiervoor genoemde taken bij de doorzoeking te vervullen. De rechter-
commissaris kan in gevallen van spoed bepalen dat de doorzoeking door de officier van justitie of, 
bij diens verhindering, door de hulpofficier van justitie wordt aangevangen. In een dergelijk geval 
is geen machtiging vereist als bedoeld in artikel 2 van de Awbi. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid wordt artikel 2.7.8.1, tweede lid, eerste volzin, en vierde lid, van 
overeenkomstige toepassing verklaard. Daaruit volgt dat ook indien de doorzoeking door de 
officier van justitie of hulpofficier van justitie is aangevangen, de doorzoeking geschiedt onder 
leiding van de rechter-commissaris (artikel 2.7.8.1, tweede lid, eerste volzin). Ook blijft de 
rechter-commissaris op grond van artikel 2.7.8.1, vierde lid, degene die bepaalt welke voorwerpen 
en gegevens tijdens die doorzoeking inbeslaggenomen mogen worden. 
 
Het huidige artikel 99, dat enkele aanvullende bepalingen bevat in verband met de doorzoeking 
van een woning, keert in dit wetsvoorstel niet terug. De reden hiervan is de volgende. Artikel 99, 
eerste lid, bepaalt dat, tenzij het belang van het onderzoek dit vordert, tot inbeslagneming in een 
woning niet wordt overgegaan dan nadat de bewoner of een van zijn huisgenoten is gehoord en 
vruchteloos is uitgenodigd het voorwerp vrijwillig af te geven. Gezien het in de algemene 
bepalingen van hoofdstuk 1 neergelegde subsidiariteitsbeginsel, is deze bepaling overbodig. Het 
subsidiariteitsbeginsel brengt in het algemeen namelijk met zich dat indien met het enkele verzoek 
tot uitlevering van een voorwerp, of zo nodig zelfs een bevel daartoe, zonder meer kan worden 
volstaan, niet tot het betreden of doorzoeken van een woning zal mogen worden overgegaan. 
Daarbij komt, zeker in de gevallen waarin een doorzoeking van een woning is gepland, dat het 
belang van strafvordering zich zal verzetten tegen het uitnodigen van de bewoner tot vrijwillige 
afgifte van het voorwerp in verband met het risico van vernietiging of kwijtmaking van bewijs, 
zoals bijvoorbeeld het door de toilet spoelen van drugs. Ten slotte geldt dat in de meeste gevallen 
niet op voorhand vaststaat welke voorwerpen bij een doorzoeking zullen worden aantroffen. In die 
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gevallen zal het dan dus ook niet mogelijk zijn de betrokkene uit te nodigen concreet aan te 
duiden voorwerpen af te geven. 
Toepassing van artikel 99 op de verdachte roept de lastig te beantwoorden vraag op in welke 
gevallen de verdachte voorafgaand daaraan in de gelegenheid moet worden gesteld om een 
raadsman te raadplegen. De verdachte vragen of er voor in beslagneming vatbare voorwerpen in 
zijn woning liggen (artikel 99, eerste lid), dan wel de verdachte vragen zich over in zijn woning 
aangetroffen en inbeslaggenomen voorwerpen “te verklaren” (artikel 99, tweede lid) roept de 
vraag op of die vragen neerkomen op een verhoor. De Hoge Raad heeft de vraag of in deze 
gevallen op grond van de Salduz-rechtspraak een recht op toegang tot een raadsman bestaat voor 
beide gevallen ontkennend beantwoord, zie HR 29 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY9008, NJ 
2013/88, rov. 2.4 voor het eerste geval en HR 10 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:543, NJ 
2015/213 rov. 2.3-2.5 voor het tweede geval. In het tweede arrest stoelt hij deze ontkennende 
beantwoording op twee overwegingen: 1) er was geen sprake van een verhoorsituatie; 2) de 
verdachte niet was aangehouden. Het probleem is echter dat richtlijn 2013/48/EU betreffende het 
recht op toegang tot een advocaat bepaalt dat verdachten het recht hebben om zich voorafgaand 
aan en tijdens een verhoor te laten bijstaan door een raadsman. Dit recht geldt op grond van de 
richtlijn niet alleen voor aangehouden verdachten, maar ook voor niet aangehouden verdachten. 
Voor zover het zonder toegang tot een raadsman bevragen van de verdachte werd gebillijkt omdat 
de verdachte niet was aangehouden, zou de richtlijn daaraan nu in de weg staan. Voor zover de 
verdachte mocht worden bevraagd zonder toegang tot een raadsman omdat van een 
verhoorsituatie geen sprake was (voor zover de verdachte niet rechtstreeks werd gevraagd naar 
zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit), hangt de verenigbaarheid met de richtlijn af van de 
vraag wat in de richtlijn – Europeesrechtelijk – onder een verhoor wordt verstaan. 
Een ander probleem is dat deze rechtspraak, ook los van de besproken Europeesrechtelijke 
dimensie, niet uitsluit dat bepaalde vormen van toepassing van artikel 99 op verdachten wel een 
recht op toegang tot een raadsman doen ontstaan. Als bijvoorbeeld de verdachte de gelegenheid 
wordt geboden om zich over de in zijn woning aangetroffen drugs te verklaren, en hem in dat 
kader wordt gevraagd of deze van hem zijn, dan zou het niet van realiteitszin getuigen om aan te 
nemen dat dit geen verhoor is. 
Vanwege de onzekerheid in welke gevallen toepassing van artikel 99 op verdachten een recht op 
toegang tot een raadsman activeert, komt het wenselijk voor dat artikel niet in het nieuwe 
wetboek over te nemen.  
 
Artikel 2.7.2.2.8 
Dit artikel is toegelicht in paragraaf 9.3. In aanvulling daarop wordt het hiernavolgende 
opgemerkt. 
 
Eerste lid 
Het staat burgers vrij hun medewerking aan de opsporing te verlenen. Dat geldt ook voor de 
doorzoeking van een woning. Een opsporingsambtenaar mag de bewoner van een woning vragen 
toestemming te verlenen voor het binnentreden en vervolgens doorzoeken van de woning. Het 
spreekt voor zich dat de bewoner ook kan weigeren om deze toestemming te verlenen aan een 
opsporingsambtenaar. De woning is een plaats die bijzondere bescherming geniet. Dit blijkt onder 
andere uit artikel 12 Grondwet waarin de bescherming van het huisrecht is gewaarborgd. Artikel 
12 Grondwet bepaalt dat alleen overheidsfunctionarissen die daartoe bij of krachtens wet zijn 
aangewezen gerechtigd zijn om in bij of krachtens de wet bepaalde gevallen een woning zonder 
toestemming van de bewoner binnen te treden. Als uitgangspunt geldt dat deze functionarissen 
zich vooraf dienen te legitimeren en mededeling dienen te doen van het doel van het 
binnentreden. De regels van artikel 12 Grondwet zijn nader uitgewerkt in de Awbi. Met het geven 
van toestemming voor het binnentreden van de woning wordt afstand gedaan van dit 
grondwettelijk beschermde huisrecht.  

De toestemming tot het binnentreden in een woning, bedoeld in artikel 1, vierde lid, Awbi moet 
worden onderscheiden van de toestemming voor het doorzoeken van de woning. Doorzoeking gaat 
aanzienlijk verder dan het enkele binnentreden. Doorzoeking impliceert dat kasten en laden, zo 
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nodig met gepast geweld, mogen worden geopend, meubels mogen worden verplaatst en, indien 
noodzakelijk en proportioneel, bijvoorbeeld gaten mogen worden geboord om holle ruimtes te 
inspecteren. Het geven van toestemming voor een doorzoeking van een woning kan dan ook 
ingrijpende gevolgen hebben. Het EHRM stelt dan ook hoge eisen aan toestemming die ertoe leidt 
dat afstand van dit beschermde huisrecht wordt gedaan. Deze afstand dient uitdrukkelijk en 
vrijwillig te zijn verleend op basis van voldoende verkregen informatie (“informed consent”). Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de rechter erop toeziet dat de toestemming rechtsgeldig is 
verkregen. Uit de rechtspraak volgt dat een opsporingsambtenaar, ook indien een woning met 
toestemming van de bewoner wordt binnengetreden, zich dient te legitimeren en het doel van het 
binnentreden dient te melden (HR 22 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT6402, NJ 2011/561 en 
Hof Den Bosch 30 mei 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BW7828). 
Gezien het voorgaande is het wenselijk deze rechtspraak in dit wetsvoorstel te codificeren door 
een bepaling op te nemen met betrekking tot de doorzoeking van een woning met toestemming 
van de bewoner. Naast zich legitimeren zal de opsporingsambtenaar, alvorens om toestemming te 
vragen, de bewoner moeten wijzen op het doel van de doorzoeking en de gevolgen van zijn 
toestemming. Dit betekent dat de opsporingsambtenaar dient aan te geven dat de doorzoeking is 
gericht op de inbeslagneming van voorwerpen of op in computers of andere elektronische 
gegevensdragers opgeslagen gegevens in verband met een opsporingsonderzoek en dat, indien 
toestemming wordt verleend voor de doorzoeking, dit tot gevolg heeft dat als gevolg van de 
doorzoeking aangetroffen voorwerpen en op computers of andere elektronische gegevensdrager 
opgeslagen gegevens inbeslaggenomen mogen worden en de inbeslaggenomen voorwerpen in 
bewaring worden gehouden zolang dat voor het onderzoek nodig is. 
De toestemming dient schriftelijk te worden verleend. Dit vereiste sluit aan bij de praktijk die in 
een aantal eenheden van de nationale politie en bij sommige bijzondere opsporingsdiensten al 
gebruikelijk is en beoogt discussies achteraf over de vraag of de toestemming uitdrukkelijk is 
verleend, te voorkomen. Onder het begrip bewoner in de zin van het eerste lid wordt hetzelfde 
verstaan als bewoner in de zin van de Awbi. Het gaat om degene wiens privé-huiselijk leven zich in 
de desbetreffende woning afspeelt.72  
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat wanneer aan een (aangehouden) verdachte om 
toestemming wordt gevraagd zijn woning te doorzoeken, niet is vereist dat deze toestemming pas 
wordt verzocht nadat de verdachte in de gelegenheid is gesteld zijn raadsman te consulteren (HR 
27 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV8288, NJ 2012/440). 
 
Tweede lid 
Als de bewoner de toestemming intrekt, dient de doorzoeking direct te worden gestaakt en de 
woning te worden verlaten. Dat geldt niet alleen indien de bewoner die in eerste instantie de 
toestemming heeft verleend zijn toestemming gedurende de doorzoeking intrekt, maar ook indien 
een andere bewoner van de woning de eerder door zijn medebewoner verleende toestemming 
intrekt (Kamerstukken II 1984/85, 19 073, nr. 3, blz. 10 en Hof Leeuwarden 5 oktober 2011, 
ECLI:NL:GHLEE:2011:BT6774).  
 
Artikel 2.7.2.2.9 
In dit artikel is het huidige artikel 99a in aangepaste vorm opgenomen. Artikel 99a bepaalt dat de 
verdachte bevoegd is zich tijdens een doorzoeking van een plaats te laten bijstaan door een 
raadsman, zonder dat de doorzoeking daardoor mag worden opgehouden. Deze bepaling beperkt 
zich tot doorzoekingen die bij de verdachte plaatsvinden. Het is echter ook mogelijk dat bij een 
niet-verdachte een doorzoeking plaatsvindt. Dit kan het geval zijn wanneer het bijvoorbeeld 
aannemelijk is dat zich in de woning of het kantoor van een derde voorwerpen bevinden die 
kunnen bijdragen aan de waarheidsvinding of die bijvoorbeeld vatbaar zijn voor conservatoir 
beslag. In dat geval is het wenselijk dat de rechthebbende van die plaats, niet zijnde de verdachte, 
zich door een advocaat kan laten bijstaan. Om deze redenen is bepaald dat de rechthebbende van 
de plaats waar de doorzoeking plaatsvindt zich door een advocaat kan laten bijstaan. De beperking 
dat de doorzoeking daardoor niet mag worden opgehouden is ook in dit artikel overgenomen. 
                                                
72 P.A.M. Mevis, in: Tekst & Commentaar Strafvordering, elfde druk, Awbi, Inleidende opmerkingen, 
aantekening 5b. 
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Artikel 2.7.2.2.10 
In paragraaf 9.4 is aandacht besteed aan de modernisering van de regeling van inbeslagneming 
van brieven en andere poststukken.  
In de voorgestelde systematiek blijft het onderscheid gehandhaafd tussen de bevoegdheid een aan 
het postvervoerbedrijf of een andere instelling van vervoer toevertrouwde brief in beslag te nemen 
en de bevoegdheid om van de inhoud daarvan kennis te nemen. Ook blijft de eis gehandhaafd dat 
voor de kennisneming van de inhoud van een bij een postvervoerbedrijf of andere instelling van 
vervoer inbeslaggenomen brief een machtiging van de rechter-commissaris is vereist. Met 
inachtneming en handhaving van deze twee uitgangspunten worden de volgende wijzigingen 
voorgesteld. 
In de eerste plaats wordt de terminologie vereenvoudigd. De huidige wet spreekt over “pakketten, 
brieven, stukken en andere berichten”. Voorgesteld wordt om aansluiting te zoeken bij de 
terminologie van de Postwet 2009. Dat heeft tot gevolg dat wordt gesproken over “brieven” 
onderscheidenlijk “andere poststukken” (zie ook de toelichting bij artikel 2.1.1.1).  
In de tweede plaats wordt de specifieke bevoegdheid van de officier van justitie om het 
postvervoerbedrijf of een andere instelling van vervoer te bevelen brieven en andere poststukken 
uit te leveren (het huidige artikel 100, eerste lid) niet gehandhaafd. Dit betekent dat de 
inbeslagneming van een brief of een ander poststuk dat aan het postvervoerbedrijf of een andere 
instelling van vervoer is toevertrouwd, voortaan geschiedt op dezelfde wijze als de inbeslagneming 
van andere voorwerpen, dus met gebruikmaking van de gewone inbeslagnemingsbevoegdheden 
en onder de daarvoor geldende voorwaarden. Hierbij blijft wel de beperking gelden dat aan het 
postvervoerbedrijf of een andere instelling van vervoer toevertrouwde brieven alleen 
inbeslaggenomen mogen worden voor zover die klaarblijkelijk van de verdachte afkomstig zijn, 
voor hem bestemd zijn of op hem betrekking hebben, of wel klaarblijkelijk het voorwerp van het 
strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend (tweede lid). 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is uitdrukkelijk bepaald dat brieven en andere poststukken die aan een 
postvervoerbedrijf als bedoeld in de Postwet 2009 of een andere instelling van vervoer zijn 
toevertrouwd, met toepassing van de strafvorderlijke bevoegdheden tot inbeslagneming 
inbeslaggenomen kunnen worden. Deze bepaling is opgenomen in verband met artikel 6 Postwet 
2009 waarin is bepaald dat beslag op poststukken die in het kader van postvervoerdiensten aan 
een postvervoerbedrijf zijn toevertrouwd, slechts is toegelaten in de gevallen dat de wet een 
zodanig beslag uitdrukkelijk regelt. 
 
Tweede lid 
Brieven zijn voorwerpen die voor inbeslagneming vatbaar zijn, bijvoorbeeld ten behoeve van de 
waarheidsvinding. In paragraaf 9.4 is aangegeven dat brieven die zijn toevertrouwd aan een 
postvervoerbedrijf of een andere instelling van vervoer onder het grondwettelijk beschermde 
briefgeheim vallen. Hieruit volgt dat terughoudendheid dient te worden betracht bij de 
inbeslagneming van brieven bij een postvervoerbedrijf of een andere instelling van vervoer. In het 
huidige artikel 100, eerste lid, is daarom bepaald dat een postvervoerbedrijf of andere instelling 
van vervoer alleen kan worden bevolen brieven uit te leveren die klaarblijkelijk van de verdachte 
afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn of op hem betrekking hebben dan wel het voorwerp van het 
strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend. Deze beperking in de omvang 
van brieven die bij een postvervoerbedrijf inbeslaggenomen kunnen worden, is in het nu 
toegelichte artikel overgenomen. In het tweede lid is deze beperking algemeen geformuleerd, en 
niet gekoppeld aan de bevoegdheid om de uitlevering van brieven te bevelen. Daardoor is dit 
voorschrift ook van toepassing indien op andere wijze brieven inbeslaggenomen worden bij een 
postvervoerbedrijf , bijvoorbeeld tijdens een doorzoeking bij een dergelijk bedrijf. 
 
Derde lid 
In het derde lid is het huidige artikel 100, tweede lid, overgenomen. Omdat in de nieuwe 
systematiek niet alleen de officier van justitie of de hulpofficier van justitie maar ook gewone 
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opsporingsambtenaren bevoegd zijn om de uitlevering van brieven of andere poststukken te 
bevelen, is de bevoegdheid om in dit verband een postvervoerbedrijf of andere instelling van 
vervoer te bevelen inlichtingen te verstrekken, aan opsporingsambtenaren toegekend.  
 
Vierde lid 
De eis van voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris voor kennisneming van bij een 
postvervoerbedrijf of een andere instelling van vervoer inbeslaggenomen brieven (artikel 101, 
tweede lid) is in het vierde lid overgenomen. Wijziging ten opzichte van het geldende recht is dat 
deze machtiging alleen nog vereist is voor de kennisneming van inbeslaggenomen brieven en niet 
langer geldt voor de kennisneming van de inhoud van andere poststukken, zoals postpakketten. 
De reden is dat het Grondwettelijk briefgeheim zich eveneens beperkt tot brieven en zich niet 
uitstrekt tot postpakketten (zie ook paragraaf 9.4). Dit leidt ertoe dat een opsporingsambtenaar 
bevoegd is de vervoerder van een postpakket te bevelen dit ter inbeslagneming uit te leveren, en 
om het postpakket vervolgens in beslag te nemen en te openen. 
 
Vijfde lid 
Voor kennisneming van de inhoud van bij anderen inbeslaggenomen brieven wordt de eis van 
machtiging van de rechter-commissaris vervangen door toestemming van de officier van justitie. 
Betrokkenheid van de rechter-commissaris in deze gevallen is niet vereist nu brieven die bij een 
ander dan het postvervoerbedrijf of een andere instelling van vervoer zijn inbeslaggenomen buiten 
de werkingssfeer van het Grondwettelijk briefgeheim vallen. Toestemming van de officier van 
justitie blijft vereist omdat wel sprake is van de kennisneming van vertrouwelijke communicatie 
waarbij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer snel in het geding zal zijn. 
 
Zesde lid 
Indien een opsporingsambtenaar een brief inbeslaggenomen heeft en de rechter-commissaris 
respectievelijk de officier van justitie geen machtiging respectievelijk toestemming verleent tot 
kennisneming van de inhoud van die brief, dan wordt het beslag beëindigd en de brief 
teruggegeven aan degene bij wie deze is inbeslaggenomen. Dit voorschrift is overgenomen uit het 
huidige artikel 101, vierde lid. 
 
Zevende lid 
Is de inbeslaggenomen brief geopend en wordt het beslag niet gehandhaafd, dan draagt de officier 
van justitie ervoor zorg dat de brief wordt gesloten en wordt doorgezonden aan geadresseerde. De 
officier van justitie stelt daarbij de geadresseerde in kennis van het feit dat de brief is geopend, 
tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet. Deze bepaling is overgenomen uit het 
huidige artikel 102, eerste en tweede lid. 
 
De verwijzing naar artikel 2.1, vierde lid, van de Telecommunicatiewet is in dit artikel niet 
overgenomen. Inbeslagneming van elektronische vastgelegde communicatie bij de aanbieder van 
een communicatiedienst wordt geregeld in titels 7.3 en 7.4, in het bijzonder de artikelen 2.7.3.3.4, 
2.7.3.3.5, 2.7.4.1.3 en 2.7.4.2.3. 
 
Artikel 2.7.2.2.11  
Dit artikel bevat het voorschrift dat de opsporingsambtenaar van de inbeslagneming van een 
voorwerp op grond van artikel 2.7.2.1.1 een kennisgeving van inbeslagneming opmaakt ten 
behoeve van de officier van justitie of de hulpofficier van justitie. Deze beslist vervolgens of de 
inbeslagneming rechtmatig is en of het belang van de strafvordering voortduring van het beslag 
rechtvaardigt (zie het huidige artikel 94, derde lid). De beoordeling van de hulpofficier van justitie 
of het beslag rechtmatig is en of voortzetting ervan in het belang van de strafvordering is, heeft 
betrekking op de inbeslagneming die door de opsporingsambtenaar geschiedt. Indien het gaat om 
voorwerpen die zijn inbeslaggenomen tijdens een doorzoeking van een plaats na een beslissing tot 
inbeslagneming door de officier van justitie (artikel 2.7.2.2.6, vijfde lid) of de rechter-commissaris 
(artikel 2.7.2.2.7, vijfde lid), ligt het niet voor de hand dat de hulpofficier van justitie de 
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inbeslagneming als onrechtmatig zal aanmerken. Datzelfde geldt indien de inbeslagneming is 
geschied door de rechter-commissaris op grond van artikel 2.7.8.1 of artikel 2.7.8.2.  
 
Artikel 2.7.2.2.12 
In dit artikel is de strekking van de tweede volzin van het huidige artikel 94, derde lid, 
overgenomen. In plaats van een “bewijs van ontvangst” wordt gesproken over een “schriftelijk 
bewijs van inbeslagneming”. 
 
Afdeling 7.2.3 Inbeslagneming tot bewaring van het recht tot verhaal 
In deze afdeling zijn de bepalingen over het strafvorderlijk conservatoir beslag opgenomen. Het 
gaat om de huidige artikelen 94a tot en met 94d, 103 en 126b, eerste lid. In artikel 2.7.2.1.2 is in 
zijn algemeenheid bepaald dat in aanvulling op de “klassieke” gronden voor inbeslagneming die in 
artikel 2.7.2.1.1 zijn genoemd, bewaring van het recht tot verhaal een aanvullende grond voor 
inbeslagneming van voorwerpen vormt. Onder welke voorwaarden strafvorderlijk conservatoir 
beslag kan worden gelegd, wordt bepaald in deze afdeling. Er zijn ten opzichte van het geldende 
recht slechts op enkele punten inhoudelijke wijzigingen aangebracht, die hieronder artikelsgewijs 
worden toegelicht. 
 
Artikel 2.7.2.3.1 
In dit artikel is het huidige artikel 94a, eerste tot en met vijfde lid, overgenomen. Daarbij zijn 
enkele redactionele vereenvoudigingen aangebracht. In het tweede, derde en vierde lid wordt 
verwezen naar de ontnemingsmaatregel respectievelijk de schadevergoedingsmaatregel. Hiermee 
wordt gedoeld op de ontnemingsmaatregel, bedoeld in artikel 36e Sr en de 
schadevergoedingsmaatregel, bedoeld in artikel 36f Sr. 
 
Artikel 2.7.2.3.2 
Dit artikel bevat het voorschrift dat voor het leggen van strafvorderlijk conservatoir beslag een 
machtiging van de rechter-commissaris is vereist. In het huidige wetboek is dit voorschrift 
opgenomen in artikel 103. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is het vereiste van het huidige artikel 103, eerste lid, inhoudelijk ongewijzigd en 
met enkele redactionele wijzigingen overgenomen. Zo kan de verwijzing naar het feit dat de 
machtiging op vordering van de officier van justitie wordt verleend worden gemist, omdat dit al 
volgt uit de algemene bepalingen van dit hoofdstuk, in het bijzonder artikel 2.7.1.1.1, eerste lid.  
 
Tweede lid, onderdeel a 
Indien de officier van justitie voornemens is bepaalde voorwerpen in beslag te nemen ter bewaring 
van het recht tot verhaal, behoeft hij hiertoe een machtiging van de rechter-commissaris. Dit is in 
het huidige wetboek geregeld in artikel 103. De officier van justitie zal in de vordering aan de 
rechter-commissaris het voorwerp of de voorwerpen moeten aanduiden waarop hij conservatoir 
beslag wil leggen. 
 
Tweede lid, onderdeel b, en derde lid 
Naar geldend recht geldt dat indien een strafrechtelijke financieel onderzoek (sfo) met machtiging 
van de rechter-commissaris is ingesteld, de officier van justitie bevoegd is gedurende dat sfo de 
inbeslagneming van voorwerpen tot bewaring van het recht tot verhaal in verband met een 
ontnemingsmaatregel te gelasten, zonder verdere rechterlijke machtiging (zie het huidige artikel 
126b, eerste lid). De machtiging tot instelling van het sfo geldt in dat geval als een algemene 
machtiging tot het leggen van conservatoir beslag. Deze regeling heeft als voordeel dat niet voor 
ieder nieuw aangetroffen voorwerp dat vatbaar is voor conservatoir beslag in de desbetreffende 
zaak een nieuwe machtiging van de rechter-commissaris behoeft te worden verkregen. In de 
contourennota is aangegeven dat het sfo als zelfstandig onderzoekskader niet zal terugkeren 
(Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 278, blz. 55). Dat neemt niet weg dat het om redenen van 
efficiency wenselijk is de mogelijkheid van een meer algemeen geformuleerde machtiging van de 
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rechter-commissaris te behouden. Daartoe strekt het tweede lid, onderdeel b, in samenhang met 
het derde lid. Op grond van deze bepalingen kan de officier van justitie een machtiging vorderen 
met betrekking tot een of meer specifiek aan te duiden voorwerpen of een bepaald bedrag ter 
waarde waarvan hij voornemens is conservatoir beslag op daarvoor vatbare voorwerpen te leggen. 
In dat laatste geval geeft de officier van justitie in de vordering het maximumbedrag aan ter 
waarde waarvan hij voornemens is voorwerpen in conservatoir beslag te nemen en bepaalt de 
rechter-commissaris vervolgens in zijn machtiging het maximumbedrag ter waarde waarvan de 
officier van justitie gerechtigd is conservatoir beslag te leggen. 
 
Vierde lid 
Nieuw is dat de machtiging van de rechter-commissaris voor een termijn van drie maanden wordt 
verleend. Deze termijn kan zo nodig steeds worden verlengd op vordering van de officier van 
justitie. Dit voorstel houdt eveneens verband met het voornemen het sfo als zelfstandig 
onderzoekskader af te schaffen. Daarmee komt ook het periodiek toezicht van de rechter-
commissaris op de voortgang van het sfo te vervallen (het huidige artikel 126, vijfde lid). Het is 
wenselijk te handhaven dat een zeker toezicht op de voortgang wordt gehouden door de rechter-
commissaris. Door te bepalen dat de machtiging geldt voor een periode van drie maanden wordt 
de officier van justitie, voor zover de voorwerpen niet al op grond van een andere titel 
inbeslaggenomen zijn, aangespoord ook daadwerkelijk tot inbeslagneming over te gaan. Heeft na 
het verlenen van de machtiging gedurende de periode van drie maanden geen inbeslagneming 
plaatsgevonden, dan zal de officier van justitie een verlenging van de termijn moeten vorderen, 
wat de rechter-commissaris in staat stelt de omstandigheden opnieuw te beoordelen. 
 
Vijfde lid 
In artikel 2.7.1.1.1, vierde lid, is geregeld dat in geval van dringende noodzaak de rechter-
commissaris een machtiging mondeling kan verlenen, waarna hij deze binnen drie dagen 
schriftelijk vastlegt. Ook de daaraan ten grondslag liggende vordering van de officier van justitie 
kan in geval van dringende noodzaak mondeling worden gedaan. Hieruit vloeit voort dat ook een 
machtiging in verband met het strafvorderlijk conservatoir beslag bij dringende noodzaak 
mondeling kan worden gevorderd en verleend. Daarmee is de strekking van het huidige artikel 
103, derde lid, eerste en vijfde volzin, overgenomen. In het huidige wetboek is de mogelijkheid 
van een mondelinge machtiging gekoppeld aan het heterdaadscriterium. Dat criterium is bij nader 
inzien niet geheel adequaat. Het criterium verwijst naar de situatie dat strafbaar feit wordt ontdekt 
terwijl het wordt begaan of direct nadat het begaan is. In het onderhavige geval is beoogd de 
mondelinge machtiging mogelijk te maken als het risico op wegmaking van het voorwerp zich 
direct voordoet, bijvoorbeeld in geval een voor inbeslagneming in aanmerking komend schip in de 
haven ligt aangemeerd en bijna uitvaart (Kamerstukken II 2011/12, 33 295, nr. 3, blz. 8). Het 
gaat dan veeleer om de dringende noodzaak direct op te treden en niet zozeer om het feit dat een 
strafbaar feit op heterdaad is ontdekt. Ook buiten gevallen van ontdekking op heterdaad kan zich 
de situatie voordoen dat direct optreden in het kader van het leggen van conservatoir beslag 
geboden is. Om deze reden wordt de mondelinge machtiging in het geval van ontdekking op 
heterdaad in dit wetsvoorstel vervangen door de mondelinge machtiging in het geval van 
dringende noodzaak.73 
De mogelijkheid voor de officier van justitie om mondeling een machtiging te vorderen en voor de 
rechter-commissaris om mondeling een machtiging te verlenen kan ook van belang zijn in situaties 
waarin de rechter-commissaris een doorzoeking verricht. Het komt in de praktijk voor dat de 
rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie een doorzoeking van een woning 
beveelt. De rechter-commissaris geeft aan die doorzoeking leiding en als uitgangspunt geldt dat hij 
daarbij aanwezig is. Wanneer tijdens die doorzoeking onverwacht waardevolle voorwerpen worden 
aangetroffen die vatbaar zijn voor conservatoir beslag kan het wenselijk zijn dat deze 
inbeslaggenomen worden. De rechter-commissaris zal in dat geval met de officier van justitie 
kunnen overleggen of de officier conservatoir beslag met het oog op een op te leggen geldboete, 
ontnemingsmaatregel of schadevergoedingsmaatregel opportuun acht. Is dat het geval, dan kan 

                                                
73 Zie ook E. Gijselaar en S. Meijer, “Conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer”, DD 2014/16. 



174 
 

de officier van justitie direct een mondelinge vordering doen voor het verlenen van een machtiging 
tot conservatoir beslag en zal de rechter-commissaris deze machtiging vervolgens direct 
mondeling kunnen verlenen. Vervolgens kunnen de in de woning aangetroffen waardevolle 
voorwerpen op grond van artikel 2.7.2.3.1 inbeslaggenomen worden. 
Uit het huidige artikel 103, vierde lid, volgt dat de mogelijkheid van een mondelinge machtiging 
voor bepaalde categorieën voorwerpen is uitgesloten. Deze beperking is in het vijfde lid van dit 
artikel overgenomen. Daarmee wordt in zoverre afgeweken van artikel 2.7.1.1.2. 
 
Artikel 2.7.2.3.3 
In dit artikel, dat betrekking heeft op de betekening van de machtiging van de rechter-
commissaris, zijn de voorschriften van het huidige artikel 103, tweede lid, inhoudelijk ongewijzigd 
overgenomen. Het artikel is ook van toepassing wanneer de machtiging in eerste instantie 
mondeling was gegeven en uiterlijk drie dagen daarna schriftelijk is vastgelegd. In dat geval wordt 
de achteraf vastgelegde machtiging betekend. 
 
Artikel 2.7.2.3.4 
Op het strafvorderlijk conservatoir beslag zijn de bepalingen over het civiele conservatoir beslag 
uit het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering van toepassing, behoudens een aantal belangrijke 
uitzonderingen. In dit artikel zijn deze hoofdregel en daarop geldende uitzonderingen uit het 
huidige artikel 94c overgenomen. Er zijn enkele inhoudelijke wijzigingen aangebracht die nu 
worden toegelicht. 
 
Onderdeel b 
Het huidige onderdeel d is naar voren gehaald en opgenomen in onderdeel b. De reden hiervan is 
dat in het huidige onderdeel b wordt gesproken over het proces-verbaal van inbeslagneming, 
waarmee vooruit wordt gewezen naar het proces-verbaal van inbeslagneming dat is bedoeld in het 
huidige onderdeel d. Het is daarom logischer om het huidige onderdeel d te plaatsen voor het 
huidige onderdeel b. 
Verder is een aanvulling opgenomen die eruit bestaat dat een bewijs van inbeslagneming (naar 
geldend recht: bewijs van ontvangst) niet alleen aan beslagene moet worden afgegeven, maar 
ook, indien het beslag onder een derde is gelegd, aan die derde. Deze aanvulling houdt verband 
met het volgende. Het afgeven van het bewijs van inbeslagneming in het geval van conservatoir 
beslag op roerende goederen of op rechten aan toonder of order vervult een functie die 
vergelijkbaar is met de betekening van het beslagexploot. Dat betekent dat indien het beslag 
onder een derde is gelegd, niet alleen die derde in kennis dient te worden gesteld van het beslag 
door het afgeven van dit bewijs, maar ook de verdachte of veroordeelde tegen wie de 
ontnemingsprocedure is gericht. Zie ook het huidige artikel 103, derde lid, derde en vierde volzin. 
 
Artikel 2.7.2.3.5  
Dit artikel bevat de crediteursbevoegdheid van de officier van justitie die is opgenomen in het 
huidige artikel 94d. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Wel is in het derde lid een 
omissie hersteld die verband houdt met de inwerkingtreding van de Wet van 26 juni 2013 tot 
aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet 
Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te 
leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer (Stb. 2013, 278). Als 
gevolg van de bij die wet geïntroduceerde nieuwe grond voor conservatoir beslag ten behoeve van 
het slachtoffer (het huidige artikel 94a, derde lid, en artikel 2.7.2.3.1, derde lid) ligt het in de rede 
in het derde lid van het nu toegelichte artikel niet langer alleen te verwijzen naar een geldboete of 
ontnemingsmaatregel, maar ook de schadevergoedingsmaatregel te noemen. 
 
Artikel 2.7.2.3.6 
Dit artikel bevat de grondslag voor het vaststellen van uitvoeringsregels met betrekking de 
inbeslagneming van bepaalde voorwerpen waarvoor specifieke formaliteiten gelden, zoals de 
inbeslagneming van vorderingen, aandelen en onroerende registergoederen en met betrekking tot 
het strafvorderlijk conservatoir beslag. 
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Onderdeel a 
Op grond van dit onderdeel worden de vormvoorschriften die in het huidige artikel 94b zijn 
opgenomen in een algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Het gaat om de voorschriften die 
gelden voor de wijze van inbeslagneming van en beëindiging van het beslag op vorderingen, 
rechten aan toonder en order, aandelen en effecten op naam, onroerende registergoederen, 
schepen en luchtvaartuigen. Omdat het hierbij om voorschriften gaat die een meer gedetailleerde 
uitwerking geven van de bevoegdheid om voorwerpen (zaken en vermogensrechten) in beslag te 
nemen, is vaststelling van deze voorschriften op het niveau van de wet niet noodzakelijk. In de 
algemene maatregel van bestuur zal de inhoud van het huidige artikel 94b worden overgenomen. 
Overigens zijn deze voorschriften niet alleen van toepassing wanneer op de genoemde voorwerpen 
strafvorderlijk conservatoir beslag wordt gelegd, maar ook indien dergelijke voorwerpen aan 
klassiek beslag worden onderworpen (artikel 2.7.2.1.1), bijvoorbeeld met het oog op de 
verbeurdverklaring van die voorwerpen. 
 
Onderdeel b 
Dit onderdeel is nieuw en biedt een grondslag om uitvoeringsregels vast te stellen in verband met 
het strafvorderlijk conservatoir beslag. De reden hiervan is dat in de praktijk behoefte lijkt te 
bestaan aan nadere regels over de wijze waarop conservatoir beslag moet worden gelegd. Dit 
houdt verband met het feit dat de regeling een samenstel is van strafvorderlijke bepalingen en 
bepalingen uit het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Voorheen werd in die nadere regels 
voorzien door de Aanwijzing ontneming van het openbaar ministerie. Omdat deze aanwijzing in 
2013 is ingetrokken wordt voorgesteld om een grondslag te scheppen om bij algemene maatregel 
van bestuur nadere regels te kunnen stellen die voor de praktijk als handvat kunnen dienen voor 
het leggen van conservatoir beslag.  
 
Afdeling 7.2.4 Teruggave en bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen 
In deze afdeling zijn de bepalingen over bewaring en teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen 
opgenomen. Het betreft de huidige artikelen 116 tot en met 119a. Om de toegankelijkheid van de 
regeling te vergroten, zijn de bepalingen geherstructureerd en gemoderniseerd. Ook zijn enkele 
nieuwe bepalingen opgenomen. De indeling van de afdeling beoogt beter aan te sluiten bij de 
volgorde van beslissingen die moeten worden genomen nadat een voorwerp is inbeslaggenomen.  
In vogelvlucht luidt de regeling als volgt. Uitgangspunt is dat inbeslaggenomen voorwerpen, zodra 
het belang van de strafvordering zich niet meer tegen teruggave verzet, worden teruggegeven aan 
de beslagene (artikel 2.7.2.4.2). Is redelijkerwijs aannemelijk dat niet de beslagene, maar een 
derde als rechthebbende kan worden aangemerkt, dan dient het voorwerp in beginsel te worden 
teruggegeven aan die derde-rechthebbende en indien teruggave niet mogelijk is ten behoeve van 
deze te worden bewaard (artikel 2.7.2.4.3). Heeft de beslagene van het voorwerp afstand gedaan 
en verklaard dat het voorwerp hem toebehoort en is deze verklaring redelijkerwijs aannemelijk, 
dan kan de hulpofficier van justitie of de officier van justitie met het voorwerp handelen als ware 
het verbeurdverklaard of aan het verkeer onttrokken (artikel 2.7.2.4.4, eerste lid). Voor 
inbeslaggenomen gebruikershoeveelheden verdovende middelen geldt dat in gevallen waarin geen 
strafvervolging wordt ingesteld de hulpofficier van justitie of de officier van justitie hiermee kan 
handelen als ware deze aan het verkeer onttrokken, ook indien de beslagene geen afstand heeft 
gedaan (artikel 2.7.2.4.4, tweede lid). In beide gevallen eindigt daarmee het beslag. 
Inbeslaggenomen voorwerpen die niet zijn teruggegeven aan de beslagene of derde-
rechthebbende of waarmee niet is gehandeld als ware zij verbeurdverklaard of aan het verkeer 
onttrokken, worden onder de hoede van de bewaarder gesteld (artikel 2.7.2.4.5). Ook ten aanzien 
van deze voorwerpen geldt dat, zodra het belang van de strafvordering niet meer aanwezig is, 
alsnog de teruggave aan de beslagene of derde-rechthebbende moet worden bevolen, op welk 
bevel tot teruggave de voorschriften van artikel 2.7.2.4.6 van toepassing zijn. Ten aanzien van 
voorwerpen waarop conservatoir beslag rust bestaat de mogelijkheid om deze, ambtshalve of op 
verzoek van de belanghebbende, onder zekerheidsstelling terug te geven aan de beslagene (artikel 
2.7.2.4.7). Daarnaast kan in bepaalde gevallen de bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen 
worden beëindigd door deze voorwerpen bijvoorbeeld te vervreemden of te vernietigen (artikel 



176 
 

2.7.2.4.8). Volgt een bevel tot teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp nadat de bewaring 
van dit voorwerp op grond van artikel 2.7.2.4.8 is beëindigd dan wordt aan degene aan wie het 
voorwerp had moeten worden teruggegeven de prijs uitbetaald die het voorwerp bij verkoop heeft 
opgebracht of redelijkerwijs zou hebben opgebracht (artikel 2.7.2.4.6, tweede lid). Is teruggave 
van het inbeslaggenomen voorwerp bevolen en na verloop van tijd gebleken dat het niet mogelijk 
is om aan dit bevel uitvoering te geven, dan kan de bewaarder met het voorwerp handelen als 
ware het verbeurdverklaard of aan het verkeer onttrokken en eindigt het beslag (artikel 
2.7.2.4.9). 
De huidige voorschriften met betrekking tot de bewaring en teruggave van inbeslaggenomen 
voorwerpen richten zich tot het openbaar ministerie. In het nieuwe wetboek wordt de algemene 
lijn aangehouden dat de term openbaar ministerie alleen wordt gehanteerd indien de bepalingen 
behalve door de officier van justitie ook door de advocaat-generaal worden uitgeoefend. In andere 
gevallen wordt de term officier van justitie gebruikt. Om deze reden is de term openbaar 
ministerie in deze afdeling vervangen door officier van justitie. Dat laat onverlet dat de uitoefening 
van bepaalde bevoegdheden van de officier van justitie binnen het openbaar ministerie kunnen 
worden gemandateerd aan een parketmedewerker. 
 
Artikel 2.7.2.4.1 
 
Eerste lid 
Het eerste lid is nieuw en verduidelijkt dat de verantwoordelijkheid voor het afwikkeling van 
inbeslaggenomen voorwerpen bij de officier van justitie ligt. Hij dient zorg te dragen voor een 
voortvarende afhandeling van het beslag. In het bijzonder betreft dat het tijdig nemen van 
beslissingen over de teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen wanneer het beslag kan worden 
opgeheven, bijvoorbeeld omdat het daaraan te verrichten onderzoek is afgerond of omdat 
inmiddels onaannemelijk is geworden dat de zaak zal eindigen met de oplegging van een straf of 
maatregel met het oog waarop het desbetreffende voorwerp is inbeslaggenomen. Ook dient de 
officier van justitie tijdige beslissingen te nemen met betrekking tot de bewaring van 
inbeslaggenomen voorwerpen waarop het beslag dient te blijven gehandhaafd, zoals het 
vervreemden of vernietigen van het inbeslaggenomen voorwerp op grond van artikel 2.7.2.4.8. 
Het tijdig nemen van beslissingen is belangrijk in het licht van de belangen van de beslagene of 
derde-rechthebbende, maar ook om onnodig hoge kosten voor de opslag van inbeslaggenomen 
voorwerpen te voorkomen. 
 
Tweede lid 
Uit de bepalingen van deze afdeling vloeit voort dat een inbeslaggenomen voorwerp moet worden 
teruggegeven indien het belang van de strafvordering niet meer aanwezig is. Het belang van de 
strafvordering is in ieder geval niet meer aanwezig indien de strafzaak onherroepelijk is afgedaan 
of de vervolging is gestaakt. In die gevallen zal het voorwerp in beginsel moeten worden 
teruggegeven aan de beslagene, tenzij het voorwerp vatbaar is voor onttrekking aan het verkeer. 
Voor bepaalde voorwerpen die de sporen van een strafbaar feit dragen is dit uitgangspunt 
problematisch. Deze sporendragers dienen in bepaalde gevallen langer bewaard te blijven omdat 
zij op een later moment van soms doorslaggevende betekenis kunnen zijn. Te denken valt aan 
sporendragers in zogenoemde “cold cases”, zaken die nog niet tot opheldering hebben geleid of 
waarin nog geen verdachte is geïdentificeerd. Maar ook in het licht van de in 2012 in werking 
getreden Wet hervorming herziening ten voordele, waarbij de herzieningsgrond inzake het novum 
is verruimd en meer mogelijkheden zijn geschapen voor nader onderzoek naar het zich voordoen 
van een novum, kan het langer bewaren van bepaalde sporendragers van belang zijn. In welke 
gevallen en gedurende welke periode sporendragers langer bewaard moeten blijven, zal in een 
algemene maatregel van bestuur worden bepaald. 
 
Artikel 2.7.2.4.2 
In dit artikel is de hoofdregel van het huidige artikel 116, eerste lid, overgenomen, die inhoudt dat 
wanneer het belang van de strafvordering zich niet langer verzet tegen teruggave, het voorwerp in 
beginsel wordt teruggegeven aan de beslagene, dat wil zeggen degene bij wie het is 
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inbeslaggenomen. Op de hoofdregel van teruggave aan de beslagene worden drie uitzonderingen 
gemaakt. In de eerste plaats als het gaat om een sporendrager als bedoeld in artikel 2.7.2.4.1, 
tweede lid, Zie daarvoor de toelichting bij dat artikel. In de tweede plaats blijft teruggave aan de 
beslagene achterwege indien redelijkerwijs aannemelijk is dat een ander dan de beslagene als 
rechthebbende van het voorwerp moet worden aangemerkt. In dat geval blijft teruggave aan de 
beslagene achterwege en kan het voorwerp worden teruggegeven aan die ander. Als teruggave 
aan deze persoon nog niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat zijn identiteit nog niet bekend is, kan 
het voorwerp worden bewaard ten behoeve van deze persoon. Zie verder de toelichting bij artikel 
2.7.2.4.3. In de derde plaats blijft teruggave aan de beslagene achterwege indien op grond van 
artikel 2.7.2.4.4 met het voorwerp wordt gehandeld als ware het verbeurdverklaard of aan het 
verkeer onttrokken. Zie daarvoor de toelichting bij dat artikel. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is het huidige artikel 116, eerste lid, overgenomen. De officier van justitie of de 
hulpofficier van justitie aan wie de kennisgeving van inbeslagneming is voorgelegd, dient zo 
spoedig mogelijk over de voortduring van het beslag te beslissen. Indien het belang van de 
strafvordering zich niet of niet langer verzet tegen teruggave van het voorwerp, dan beveelt hij de 
teruggave van het voorwerp. Uitvoering van het bevel tot teruggave geschiedt volgens de 
voorschriften van artikel 2.7.2.4.6. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid is nieuw en strekt ertoe onnodig lange voortduring van het beslag te voorkomen. In 
de praktijk komt het geregeld voor dat indien de inbeslagneming eenmaal in eerste instantie 
rechtmatig is geoordeeld, een toetsing na verloop van tijd of voortduring van het beslag nog 
noodzakelijk is, uitblijft. De inbeslaggenomen voorwerpen raken uit beeld van de hulpofficier van 
justitie en de officier van justitie en het beslag duurt voort totdat hetzij een belanghebbende 
klaagt over het uitblijven van een bevel tot teruggave, hetzij de zaak op de terechtzitting wordt 
behandeld waar de rechter zich aan de hand van een beslaglijst dient uit te spreken over nog niet 
teruggegeven inbeslaggenomen voorwerpen. In de tussentijd kunnen zich echter allerlei 
omstandigheden hebben voorgedaan die ertoe leiden dat het belang van de strafvordering zich 
niet langer verzet tegen teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp. Zo kan het onderzoek aan 
een voorwerp dat ten behoeve van de waarheidsvinding is inbeslaggenomen inmiddels zijn 
afgerond en staat niets eraan in de weg dit voorwerp terug te geven aan de beslagene. Ook kan 
na de oorspronkelijke inbeslagneming van een voorwerp blijken dat er in de strafzaak waarin dat 
voorwerp is inbeslaggenomen onvoldoende bewijs boven tafel is gekomen om die zaak voort te 
zetten. Ook in dat geval dienen inbeslaggenomen voorwerpen in beginsel te worden teruggegeven. 
Voorwerpen die zijn inbeslaggenomen met het oog op verbeurdverklaring of de oplegging van een 
geldboete, ontnemingsmaatregel of schadevergoedingsmaatregel dienen eveneens te worden 
teruggegeven als na verloop van tijd blijkt dat onaannemelijk is geworden dat deze straffen of 
maatregelen zullen worden opgelegd. Het onnodige voortzetten van het beslag leidt niet alleen tot 
een inbreuk op het recht op het ongestoorde genot van eigendom maar ook tot hogere kosten 
voor opslag van de inbeslaggenomen voorwerpen. Er is dus zowel vanuit het belang van de burger 
als vanuit het belang van de overheid alles aan gelegen het beslag zo spoedig mogelijk af te 
wikkelen. Tegen deze achtergrond wordt in het tweede lid bepaald dat zes maanden na de datum 
van inbeslagneming de hulpofficier van justitie de teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp 
beveelt, tenzij de officier van justitie, nadat hij van het voornemen daartoe door de hulpofficier 
van justitie in kennis is gesteld, gemotiveerd heeft bepaald dat voortzetting van het beslag in het 
belang van de strafvordering noodzakelijk is. De officier van justitie zal naar aanleiding van het 
voornemen van de hulpofficier van justitie om de teruggave te bevelen, zich in de desbetreffende 
zaak moeten verdiepen om te kunnen beoordelen of, gegeven de omstandigheden van het 
concrete geval, voortzetting van het beslag nog noodzakelijk is. Acht hij dat inderdaad het geval, 
dan zal hij dat gemotiveerd moeten aangeven. Daarbij dient hij in ieder geval te bepalen op welke 
grond het beslag dient te worden voortgezet. Blijft een beslissing van de officier van justitie uit of 
beslist hij dat tot teruggave kan worden overgegaan, dan zal de hulpofficier van justitie de 
teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp bevelen. Indien het voorwerp op grond van artikel 
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2.7.2.4.5 al in bewaring is gegeven bij de bewaarder, richt het bevel tot teruggave zich tot de 
bewaarder die daaraan op grond van artikel 2.7.2.4.6 uitvoering dient te geven. 
 
Artikel 2.7.2.4.3 
Dit artikel bevat de bepalingen die betrekking hebben op teruggave van een inbeslaggenomen 
voorwerp aan een ander dan de beslagene, de derde-rechthebbende. Deze bepalingen zijn in het 
huidige wetboek neergelegd in artikel 116, tweede lid, onderdelen a en b, derde en vierde lid en 
artikel 552ca, tweede lid. 
 
Eerste lid 
Bij de teruggave aan een derde-rechthebbende kunnen twee situaties worden onderscheiden: de 
situatie dat de beslagene afstand heeft gedaan van het inbeslaggenomen voorwerp en de situatie 
dat dit niet het geval is. Heeft de beslagene afstand gedaan, dan vormt teruggave aan degene die 
redelijkerwijs als rechthebbende is aan te merken of bewaring ten behoeve van deze 
rechthebbende geen probleem. Met het doen van afstand van het voorwerp geeft de beslagene 
aan, geen aanspraak op het voorwerp te maken, en staat het de officier van justitie of de 
hulpofficier van justitie op grond van het eerste lid vrij het voorwerp terug te geven aan degene 
die redelijkerwijs als rechthebbende is aan te merken of ten behoeve van de rechthebbende in 
bewaring te houden. 
 
Tweede en derde lid 
Indien de beslagene geen afstand heeft gedaan van het inbeslaggenomen voorwerp doet kan de 
officier van justitie beslissen het voorwerp alsnog aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende 
is aan te merken, terug te geven. De beslagene kan tegen het voornemen hiertoe een klaagschrift 
indienen. Deze procedure, die inhoudelijk ongewijzigd is overgenomen uit het huidige artikel 116, 
derde en vierde lid, is in het tweede en derde lid opgenomen. 
 
Vierde lid 
Teruggave aan de derde-rechthebbende door de officier van justitie op grond van het tweede en 
derde lid, kan plaatsvinden op eigen initiatief van de officier van justitie, maar de derde-
belanghebbende kan de officier van justitie ook verzoeken om toepassing te geven aan die 
regeling. Indien de officier van justitie zich buiten staat acht om een dergelijke beslissing te 
nemen, dient hij die derde in kennis te stellen van zijn mogelijkheden om een klaagschrift in te 
dienen. Deze bepaling is overgenomen uit het huidige artikel 552ca, tweede lid. In dat artikellid 
wordt gesproken over “de bevoegdheden” die de derde zou hebben. Nu het hier niet gaat om een 
bevoegdheid van de derde maar om zijn recht op beklag, wordt in het voorstel gesproken over 
“het recht op beklag” van de derde ingevolge de beklagregeling. 
 
Artikel 2.7.2.4.4 
In dit artikel is geregeld onder welke voorwaarden de officier van justitie of de hulpofficier van 
justitie met een inbeslaggenomen voorwerp kan handelen als ware het verbeurdverklaard of aan 
het verkeer onttrokken. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is het huidige artikel 116, tweede lid, onderdeel c, overgenomen. Het heeft 
betrekking op gevallen waarin de beslagene – in één verklaring – schriftelijk heeft verklaard 
enerzijds dat het inbeslaggenomen voorwerp hem toebehoort en anderzijds dat hij daarvan 
afstand doet. Wanneer de verklaring dat het voorwerp hem toebehoort redelijkerwijs aannemelijk 
is, kan de officier van justitie of de hulpofficier van justitie met een inbeslaggenomen voorwerp 
vervolgens handelen als ware het verbeurdverklaard of aan het verkeer onttrokken. De toevoeging 
dat “de verklaring dat het voorwerp hem toebehoort redelijkerwijs aannemelijk is” is opgenomen 
als extra waarborg ten behoeve van een mogelijke derde-rechthebbende. Indien deze verklaring 
onaannemelijk is, bijvoorbeeld gezien de omstandigheden waaronder het voorwerp is 
inbeslaggenomen, zal niet met het voorwerp mogen worden gehandeld als ware het 
verbeurdverklaard, maar zal in beginsel toepassing moeten worden gegeven aan artikel 2.7.2.4.3, 
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eerste lid. Is de verklaring dat het voorwerp hem toebehoort redelijkerwijs aannemelijk, dan mag 
de officier van justitie of de hulpofficier van justitie met het voorwerp handelen als ware het 
verbeurdverklaard of aan het verkeer onttrokken. Dit betekent dat het voorwerp mag worden 
vervreemd, vernietigd, prijsgegeven of tot een ander doel mag worden bestemd zodra het belang 
van het onderzoek dat toelaat. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat niet alleen 
verdachten bij wie voorwerpen inbeslaggenomen zijn, daarvan afstand kunnen doen. Het is ook 
mogelijk dat bijvoorbeeld slachtoffers bij wie sporendragers in beslag worden genomen, 
bijvoorbeeld een laken met bloed- of spermavlekken of een breekijzer dat in de woning van het 
slachtoffer is inbeslaggenomen, daarvan afstand doen. In dat geval hoeven deze voorwerpen 
nadat daaraan het nodige onderzoek is verricht, niet te worden teruggegeven aan de 
beslagene/het slachtoffer. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid is nieuw en voorziet in de mogelijkheid om, ook indien de beslagene geen afstand 
heeft gedaan, met inbeslaggenomen gebruikershoeveelheden verdovende middelen te handelen 
als ware zij aan het verkeer onttrokken indien geen strafvervolging wordt ingesteld in verband met 
die inbeslaggenomen verdovende middelen. Vanuit de opsporingspraktijk is om de volgende reden 
de wens voor een dergelijke voorziening uitgesproken. Wanneer de beslagene heeft verklaard dat 
de inbeslaggenomen drugs hem toebehoren en dat hij daarvan afstand doet, kan de officier van 
justitie of de hulpofficier van justitie het beslag meteen afhandelen en met de drugs handelen als 
ware deze aan het verkeer onttrokken. Wanneer de beslagene zo’n verklaring niet heeft afgelegd, 
dan dient de onttrekking aan het verkeer te worden opgelegd door de officier van justitie in een 
strafbeschikking of door de rechter bij vonnis in de strafzaak. Gaat het echter om 
gebruikershoeveelheden verdovende middelen die zodanig klein zijn dat op grond van de 
richtlijnen van het openbaar ministerie geen vervolging wordt ingesteld, dan is het niet mogelijk 
de onttrekking aan het verkeer via een strafbeschikking of door de rechter op te (laten) leggen. 
Dit betekent dat in die gevallen steeds de weg van het huidige artikel 552f moet worden 
bewandeld, en dus een afzonderlijke vordering van de officier van justitie bij de raadkamer tot 
onttrekking aan het verkeer moet worden ingediend. Omdat het hier gaat om de onttrekking van 
zeer geringe hoeveelheden verdovende middelen, lijkt het volgen van deze raadkamerprocedure 
een nogal zware procedure die onnodige administratieve lasten met zich brengt. Daarom wordt in 
het tweede lid voorgesteld dat de officier van justitie of de hulpofficier van justitie – ook indien 
géén afstand is gedaan – met inbeslaggenomen gebruikershoeveelheden verdovende middelen 
kan handelen als ware deze aan het verkeer onttrokken, indien geen strafvervolging wordt 
ingesteld met betrekking tot die middelen. Wanneer wel vervolging wordt ingesteld – de zaak 
wordt bijvoorbeeld met een strafbeschikking afgedaan of er wordt een dagvaarding uitgebracht – 
dan dient de officier van justitie de onttrekking aan het verkeer in die strafbeschikking op te 
leggen of de onttrekking aan het verkeer te vorderen bij de rechter. 
 
Artikel 2.7.2.4.5 
Dit artikel heeft betrekking op de bewaarder van inbeslaggenomen voorwerpen die niet zijn 
teruggegeven, en is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 118, eerste en 
tweede lid. 
 
Artikel 2.7.2.4.6 
Dit artikel betreft de uitvoering van een bevel tot teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp. 
In het huidige wetboek wordt gesproken van een last tot teruggave. In het nieuwe wetboek wordt 
echter de term “last” vervangen door “bevel”. Het kan gaan om een bevel tot teruggave aan de 
beslagene of aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende is aan te merken. De inhoud van dit 
artikel komt inhoudelijk in belangrijke mate overeen met het huidige artikel 119. Om te 
benadrukken dat deze bepaling niet alleen betrekking heeft op een bevel tot teruggave gegeven 
door de zittingsrechter op grond van het huidige artikel 353, tweede lid, of door de raadkamer 
naar aanleiding van een klaagschrift op grond van het huidige artikel 552a, maar ook van belang is 
voor een bevel tot teruggave van de officier van justitie of hulpofficier van justitie op grond van de 



180 
 

artikelen 2.7.2.4.2 en 2.7.2.4.3, is deze bepaling in de volgorde van artikelen in deze afdeling naar 
voren geplaatst. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is bepaald tot wie een bevel tot teruggave is gericht. Het huidige artikel 119, 
eerste lid, noemt alleen de bewaarder. In het eerste lid wordt ook de ambtenaar genoemd die het 
voorwerp onder zich heeft. Het is immers mogelijk dat een bevel tot teruggave snel na het 
moment van inbeslagneming wordt gegeven en het voorwerp nog niet naar de bewaarder is 
overgebracht. In dat geval is het bevel tot teruggave gericht tot de ambtenaar die het voorwerp 
onder zich heeft. 
 
Tweede lid 
Door de nieuwe redactie van de artikelen 2.7.2.4.2 en 2.7.2.4.3 in verbinding met het nu 
toegelichte artikel, komt beter tot uitdrukking dat deze voorschriften niet alleen betrekking hebben 
op de gevallen waarin de zittingsrechter op grond van het huidige artikel 353 de teruggave van 
een inbeslaggenomen voorwerp beveelt, maar ook op gevallen waarin de officier van justitie of de 
hulpofficier van justitie het beslag beëindigt omdat het belang van de strafvordering zich niet 
langer tegen teruggave verzet en dientengevolge de teruggave van het inbeslaggenomen 
voorwerp beveelt. Ook in deze gevallen heeft de beslagene, indien de bewaring van het voorwerp 
inmiddels is beëindigd op grond van artikel 2.7.2.4.8, recht op uitkering van de prijs die het 
inbeslaggenomen voorwerp heeft opgebracht of bij verkoop zou hebben opgebracht. 
 
Derde lid, onderdeel a 
Indien het belang van de strafvordering niet of niet meer aanwezig is, zal het strafvorderlijk beslag 
moeten worden beëindigd en in beginsel een bevel tot teruggave aan de beslagene, of indien een 
ander dan deze redelijkerwijs als rechthebbende is aan te merken, aan die derde-rechthebbende, 
moeten volgen. In bepaalde gevallen zal echter aan een dergelijk bevel geen uitvoering kunnen 
worden gegeven. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien op het voorwerp tevens civielrechtelijk 
beslag rust. Overigens staat het feit dat aan een bevel tot teruggave op grond van de nu 
toegelichte bepaling geen uitvoering kan worden gegeven, niet in de weg aan het geven van een 
zodanig bevel (zie HR 12 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:628). 
 
Derde lid, onderdeel b 
Niet alleen civielrechtelijk beslag kan in de weg staan aan de uitvoering van een bevel tot 
teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp. Ook andere wettelijke bepalingen kunnen zich 
verzetten tegen teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp. Voorbeelden hiervan zijn de 
bepalingen van de Sanctiewet op grond waarvan het ter beschikking stellen van tegoeden aan 
bepaalde personen en organisaties verboden is en de bepalingen van de Invorderingswet 1990. 
 
Vierde lid 
In het vierde lid is het huidige artikel 552e, tweede lid, inhoudelijk ongewijzigd overgenomen. 
Deze bepaling is hier ondergebracht omdat deze betrekking heeft op de uitvoering van een bevel 
tot teruggave. 
  
Vijfde lid 
In het vijfde lid is het huidige artikel 134, derde lid, overgenomen, dat bepaalt dat onder 
teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp mede wordt verstaan het verrichten van de in 
verband met de beëindiging van het beslag vereiste formaliteiten 
 
Artikel 2.7.2.4.7  
Dit artikel regelt de mogelijkheid tot teruggave onder zekerheidsstelling van een voorwerp dat is 
inbeslaggenomen met het oog op bewaring van het recht tot verhaal. De regeling is inhoudelijk 
ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 118a. 
 
Artikel 2.7.2.4.8 
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Dit artikel bevat de voorschriften uit de huidige artikelen 117 en 118, derde tot en met vijfde lid. 
In deze bepalingen wordt de bevoegdheid geregeld om in bepaalde gevallen de bewaring van 
inbeslaggenomen voorwerpen te beëindigen door deze voorwerpen te vervreemden, te 
vernietigen, prijs te geven of voor een ander doel te bestemmen. Het gaat hier om een 
beheerbeslissing met betrekking tot het inbeslaggenomen voorwerp. Een dergelijke beslissing leidt 
niet tot beëindiging van het beslag. De vervreemding of vernietiging van het inbeslaggenomen 
voorwerp laat dus onverlet dat een beslissing over de juridische bestemming van het 
inbeslaggenomen voorwerp wordt genomen.  
 
Eerste lid 
In het eerste lid wordt gesproken over een bevel van de officier van justitie en is dus niet de term 
machtiging uit de huidige wettekst overgenomen, omdat die term in het nieuwe wetboek wordt 
gereserveerd voor beslissingen tot machtiging door de rechter-commissaris. In het eerste lid zijn 
de gevallen opgesomd waarin de officier van justitie de beëindiging van de bewaring kan bevelen. 
De onderdelen a tot en met c zijn overgenomen uit het huidige artikel 117, tweede lid. Onderdeel 
d is overgenomen uit het huidige artikel 118, derde lid. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid is nieuw en houdt verband met het volgende. In de praktijk worden voorwerpen die 
zijn inbeslaggenomen met het oog op bewaring tot het recht tot verhaal – het gaat hierbij veelal 
om auto's – verkocht en komt het beslag op de opbrengst van die verkoop te rusten. Dit wordt 
niet alleen gedaan om de kosten voor bewaring te drukken, maar ook om de waardedaling die 
gepaard gaat met de opslag van langere duur tegen te gaan. Ten aanzien van voorwerpen waarop 
conservatoir beslag rust bestaat echter de mogelijkheid voor de belanghebbende om op grond van 
artikel 2.7.2.4.7 om teruggave onder zekerheidsstelling te verzoeken. Om te voorkomen dat het 
inbeslaggenomen voorwerp al is vervreemd voordat de beslagene de kans heeft gehad om een 
verzoek tot teruggave onder zekerheidsstelling te doen, is in het tweede lid bepaald dat de officier 
van justitie de beslagene in kennis stelt van zijn voornemen om de bewaring te beëindigen voor 
zover het gaat om voorwerpen waarop conservatoir beslag rust.74 
 
Derde, vierde en vijfde lid 
Het derde lid bepaalt dat een bevel tot beëindiging van bewaring schriftelijk wordt gegeven en dat 
het bevel strekt tot vervreemding, vernietiging, het prijsgeven of het tot een ander doel dan het 
onderzoek bestemmen van het desbetreffende voorwerp. Dit sluit aan bij het bepaalde in het 
huidige artikel 117, eerste lid. Tevens is de laatste volzin van het huidige artikel 117, tweede lid, 
overgenomen die luidt dat ten aanzien van voorwerpen die van zodanige aard zijn dat het 
ongecontroleerde bezit ervan in strijd is met de wet of het algemeen belang het bevel tot 
beëindiging van de bewaring slechts kan strekken tot vernietiging van dat voorwerp.  
In het vierde en vijfde lid zijn het derde en vierde lid van het huidige artikel 117 overgenomen. 
 
Zesde lid 
Het bepaalde in de eerste zin is nieuw en verduidelijkt dat de officier van justitie niet alleen op 
eigen initiatief (ambtshalve) een bevel tot beëindiging van de bewaring kan geven, maar ook op 
het schriftelijke verzoek van de bewaarder of van de ambtenaar die het voorwerp onder zich heeft. 
Zie over deze ambtenaar de toelichting op artikel 2.7.2.4.6, eerste lid. In de tweede zin is het 
bepaalde in het huidige artikel 117, vijfde lid, inhoudelijk ongewijzigd overgenomen. 
 
Zevende lid 
De regels over beëindiging van de bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen zijn niet van 
toepassing op sporendragers die op grond van artikel 2.7.2.4.1, tweede lid, bewaard moeten 
blijven. Voor deze voorwerpen geldt dat zij juist niet vervreemd of vernietigd mogen worden.  
 
Artikel 2.7.2.4.9 

                                                
74 M.J. Borgers, “Rechtsbescherming bij vervreemding van inbeslaggenomen voorwerpen”, DD 2000, blz. 449. 
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In het huidige wetboek ontbreekt een bepaling die de gevallen regelt waarin aan een bevel tot 
teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp of, indien de bewaring reeds is geëindigd, tot 
betaling van de prijs die het inbeslaggenomen voorwerp bij verkoop heeft opgebracht of zou 
hebben opgebracht, geen uitvoering kan worden gegeven. Dat betekent dat in de huidige situatie 
het beslag niet op een juridisch sluitende wijze wordt afgerond. Weliswaar biedt het wetboek de 
mogelijkheid om de bewaring van inbeslaggenomen na verloop van tijd te beëindigen (zie het 
huidige artikel 118, derde lid, en artikel 2.7.2.4.8, eerste lid, onderdeel d), maar daarmee is het 
beslag nog niet afgewikkeld. Er dient immers nog een beslissing te volgen over de definitieve 
afwikkeling van het beslag. In dit artikel wordt hiervoor een voorziening getroffen.  
In de in het eerste en tweede lid bedoelde gevallen mag de bewaarder na verloop van de daarin 
genoemde termijn met het voorwerp handelen als ware het verbeurdverklaard. Deze regeling 
beoogt te voorkomen dat het beslag op dergelijke voorwerpen eindeloos voortduurt, terwijl er 
geen zicht is op feitelijk afhandeling daarvan. 
 
Eerste lid 
Feitelijke teruggave van een voorwerp aan de rechthebbende kan onmogelijk blijken te zijn omdat 
deze geen aanspraak maakt op teruggave, dat wil zeggen dat deze niet reageert op een oproep 
van de bewaarder om het voorwerp te komen ophalen. Het gevolg daarvan is dat het beslag op 
het voorwerp niet kan worden afgehandeld en dus voort blijft duren. Om te verzekeren dat aan het 
beslag ook in juridische zin een einde komt, wordt voorgesteld te bepalen dat indien drie maanden 
zijn verstreken nadat de rechthebbende in kennis is gesteld van het feit dat hij het voorwerp kan 
komen ophalen en deze geen aanspraak heeft gemaakt op teruggave daarvan, met het voorwerp 
kan worden gehandeld als ware het verbeurdverklaard. Hiermee wordt bedoeld dat de eigendom 
van het voorwerp dan toevalt aan de Staat en dat, voor zover de bewaring van het voorwerp niet 
al was geëindigd op grond van artikel 2.7.2.4.8, het voorwerp mag worden vervreemd of 
vernietigd. De eventuele opbrengt daarvan valt dan eveneens toe aan de Staat. Zodra de 
rechthebbende bij de bewaarder heeft aangegeven het voorwerp te zullen komen ophalen, is in 
beginsel sprake van het maken van aanspraak op afgifte in de zin van deze bepaling. Als de 
rechthebbende niet in staat is om het voorwerp ook binnen de termijn van drie maanden op te 
halen, bijvoorbeeld omdat hij voor langere tijd in het buitenland verblijft, zal de bewaarder met de 
rechthebbende moeten afspreken binnen welke termijn het voorwerp wel zal worden opgehaald. 
 
Tweede en derde lid 
Het tweede lid betreft gevallen waarin op grond van artikel 2.7.2.4.3, eerste lid, onderdeel b, of op 
grond van het huidige artikel 353, te zijner tijd op te nemen in het wetsvoorstel tot vaststelling 
van Boek 4 (De berechting), de bewaring van het voorwerp ten behoeve van de rechthebbende is 
bevolen en teruggave aan de rechthebbende niet mogelijk is gebleken. De reden daarvan kan zijn 
dat de identiteit van de rechthebbende niet kon worden vastgesteld. Een andere reden kan zijn dat 
de identiteit van de rechthebbende weliswaar bekend is, maar dat bijvoorbeeld zijn adresgegevens 
onbekend zijn waardoor het niet mogelijk is hem op te roepen om het voorwerp te komen ophalen. 
Ook in deze gevallen dient aan het beslag op enig moment een einde te komen. Daarom wordt in 
het tweede lid bepaald dat na verloop van zes maanden na het moment waarop de bewaring ten 
behoeve van de rechthebbende is bevolen, met het voorwerp mag worden gehandeld als ware het 
verbeurdverklaard. 
Op grond van het tweede lid kan ook een res nullius, dat wil zeggen een aangetroffen voorwerp 
dat in beslag is genomen maar waarvan onduidelijk is aan wie het toebehoort, worden opgeruimd. 
Hierbij kan gedacht worden aan een bivakmuts, sigarettenpeuk of een leeg blikje cola dat op de 
plaats delict wordt aangetroffen. Is niemand als beslagene aan te merken, dan wordt het voorwerp 
doorgaans bewaard ten behoeve van de nog onbekende rechthebbende. Is de identiteit van die 
derde-rechthebbende in redelijkheid niet vast te stellen, dan kan het beslag op deze voorwerpen 
op grond van het tweede lid ook in juridische zin worden afgewikkeld. Uitzondering daarop geldt 
voor sporendragers die op grond van artikel 2.7.2.4.1, tweede lid, bewaard dienen te blijven. Op 
grond van het derde lid van het nu toegelichte artikel kan daarmee niet worden gehandeld als 
ware zij verbeurd verklaard. Zij dienen immers, zoals in de toelichting op het genoemde artikel is 
uiteengezet, voor langere tijd beschikbaar te blijven. 
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Artikel 2.7.2.4.10 
Dit artikel bepaalt dat beslissingen op grond van de bepalingen van deze afdeling ieders rechten 
ten aanzien van het voorwerp onverlet laten. Het is overgenomen uit het huidige artikel 116, 
zesde lid, en brengt tot uitdrukking dat met de strafvorderlijke afhandeling van het beslag, in het 
bijzonder als het gaat om de teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp aan de beslagene of 
aan een derde-rechthebbende, geen definitieve uitspraak is gedaan over de civielrechtelijke 
eigendomsverhoudingen met betrekking tot dat voorwerp. 
 
Artikel 2.7.2.4.11  
Dit artikel biedt een grondslag voor het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen 
van nadere regels met betrekking tot de uitvoering van de bepalingen van deze afdeling, dat wil 
zeggen de bepalingen betreffende teruggave, bewaring, vernietiging en vervreemding van 
inbeslaggenomen voorwerpen. Hiermee wordt de grondslag voor het huidige Besluit 
inbeslaggenomen voorwerpen, opgenomen in het huidige artikel 119a, overgenomen. 
 
Afdeling 7.2.5 Afzonderlijke beslissing tot onttrekking aan het verkeer van 
inbeslaggenomen voorwerpen 
 
Artikel 2.7.2.5.1 
Het komt voor dat voorwerpen zijn inbeslaggenomen in een zaak die niet (verder) wordt vervolgd. 
Hieraan kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. Er is bijvoorbeeld geen verdachte 
geïdentificeerd of er is te weinig bewijs om de zaak strafrechtelijk te kunnen afdoen. Uitgangspunt 
is dat in een dergelijk geval inbeslaggenomen voorwerpen waarvan geen afstand is gedaan worden 
teruggegeven aan de beslagene of, indien aannemelijk is dat niet de beslagene maar een derde als 
rechthebbende ten aanzien van het inbeslaggenomen voorwerp heeft te gelden, aan die derde-
rechthebbende. Het strafvorderlijk belang verzet zich immers niet langer tegen teruggave van de 
voorwerpen. Voor voorwerpen die zijn inbeslaggenomen met het oog op de onttrekking aan het 
verkeer geldt dat teruggave onwenselijk is. Dit betreffen immers voorwerpen die van zodanige 
aard zijn dat het ongecontroleerde bezit ervan in strijd is met de wet of het algemeen belang. Te 
denken valt aan inbeslaggenomen verdovende middelen of wapens. Op grond van artikel 36b, 
eerste lid, onderdeel 4°, Sr kunnen dergelijke voorwerpen bij afzonderlijke rechterlijke beslissing 
aan het verkeer worden onttrokken. De procedure daarvoor, die in het huidige artikel 552f is 
geregeld, is in dit artikel overgenomen. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is het huidige artikel 552f, eerste lid, met een wijziging overgenomen. Thans is 
bepaald dat een vordering tot een afzonderlijke rechterlijke beslissing tot onttrekking aan het 
verkeer van inbeslaggenomen voorwerpen kan worden ingediend bij het gerecht waarvoor de zaak 
in eerste aanleg zal worden vervolgd, is vervolgd of had kunnen worden vervolgd. De woorden “zal 
worden vervolgd” lijken te suggereren dat een vordering voor een afzonderlijke rechterlijke 
beslissing ook kan worden ingediend indien de officier van justitie nog voornemens is een 
vervolging in te stellen. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt echter dat een vordering niet-
ontvankelijk is in het geval nog een vervolging zal worden ingesteld. In een dergelijk geval moet 
de officier van justitie de onttrekking aan het verkeer van de desbetreffende voorwerpen in de 
hoofdzaak vorderen (HR 2 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6319, NJ 2010/146). Daarom zijn de 
woorden “zal worden ingesteld” niet overgenomen. Daarnaast is de aanduiding “het gerecht 
waarvoor de zaak in eerste aanleg” vervangen door “de rechtbank waarvoor de zaak”. Het gerecht 
in eerste aanleg kan namelijk alleen de rechtbank zijn. Als een strafbeschikking is uitgevaardigd, is 
er wel vervolging ingesteld maar niet bij een gerecht. Het kan dus alleen gaan om de rechtbank 
waarbij de zaak door dagvaarding of oproeping aanhangig is gemaakt. 
 
Derde lid 
Het ligt in de rede in ieder geval degene bij wie het voorwerp is inbeslaggenomen (de beslagene), 
zo deze bekend is, in kennis te stellen van de vordering van de officier van justitie, door deze te 
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betekenen. Indien echter bekend is dat een ander dan de beslagene als rechthebbende op het 
voorwerp heeft te gelden, zal de vordering ook aan die ander moeten worden betekend. Dit is een 
wijziging ten opzichte van de huidige tekst.75 
 
Vierde tot en met zesde lid 
Het vierde tot en met zesde lid zijn overgenomen uit het huidige artikel 552f, vijfde, zesde en 
zevende lid. 
 
Titel 7.3 Inbeslagneming van gegevens 
In deze titel zijn de bevoegdheden tot inbeslagneming van gegevens opgenomen. Er is, zoals 
neergelegd in artikel 2.7.3.1.1, sprake van inbeslagneming van gegevens wanneer de daartoe 
bevoegde persoon bij de uitoefening van bepaalde bevoegdheden gegevens onder zich neemt ten 
behoeve van de strafvordering. Het in beslag nemen van gegevens kan op basis van de toepassing 
van andere bevoegdheden plaatsvinden, onder meer op basis van onderzoek aan of in 
aangetroffen elektronische gegevensdragers of geautomatiseerde werken en van een bevel tot 
uitlevering van gegevens.  
 
In het geval het gaat om gegevens die op een voorwerp zijn opgeslagen dat inbeslaggenomen is, 
spreken we niet van inbeslagneming van gegevens, maar van kennisneming van (opgeslagen) 
gegevens (zie onder meer titel 7.4.2).  
In afdeling 7.3.1 zijn de algemene bepalingen over inbeslagneming van gegevens opgenomen. In 
afdeling 7.3.2 is de algemene inbeslagnemingsbevoegdheid van gegevens opgenomen en de 
steunbevoegdheden daartoe. Afdeling 7.3.3 is van toepassing wanneer een derde wordt bevolen 
bepaalde gegevens ter inbeslagneming uit te leveren. Dit zijn de huidige bevoegdheden tot het 
vorderen van de verstrekking van gegevens. 
 
Afdeling 7.3.1 Algemene bepalingen  
 
Artikel 2.7.3.1.1 
 
In dit artikel is de definitie van inbeslagneming van gegevens opgenomen. Uit deze definitie blijkt 
dat deze bevoegdheid alleen kan worden toegepast op basis van de uitoefening van een limitatief 
aantal (steun)bevoegdheden. Dit betreft de bevoegdheden van de artikelen 2.7.3.2.1, 2.7.3.2.2, 
2.7.3.3.3 tot en met 2.7.3.3.6, 2.7.4.1.1 tot en met 2.7.4.1.3 en 2.7.8.1. Het bij de uitoefening 
van deze bevoegdheden onder zich nemen van gegevens ten behoeve van de strafvordering valt 
onder de definitie van inbeslagneming van gegevens. Het gaat dan om gegevens (a) die kunnen 
dienen om de waarheid aan de dag te brengen, (b) die kunnen dienen om wederrechtelijk 
verkregen voordeel te bepalen of (c) die kunnen worden vernietigd op grond van de artikelen 
[354, tweede lid] en 2.7.3.4.3. 
 
Van inbeslagneming van gegevens moet worden onderscheiden de inbeslagneming van een 
voorwerp waarop gegevens zijn opgeslagen (bijvoorbeeld een computer). Bij de inbeslagneming 
van een voorwerp neemt de daartoe bevoegde persoon zowel het voorwerp als de gegevens, die 
op dat voorwerp zijn opgeslagen, onder zich ten behoeve van de strafvordering. De regeling van 
de inbeslagneming van gegevens zoals opgenomen in dit wetsvoorstel heeft uitsluitend betrekking 
op de situatie waarin het voorwerp waarop de gegevens zijn opgeslagen niet in beslag wordt 
genomen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als tijdens een doorzoeking een geautomatiseerd werk 
wordt aangetroffen waarop gegevens zijn opgeslagen, die in beslag worden genomen ten behoeve 
van strafvordering. Dit wordt hieronder nader toegelicht. 
 
De opsomming van artikelen in deze definitiebepaling vangt aan met artikel 2.7.3.2.1. Deze 
bepaling betreft de algemene bevoegdheid van de opsporingsambtenaar tot inbeslagneming van 
gegevens. De opsporingsambtenaar is bevoegd om daartoe vatbare gegevens in beslag te nemen 

                                                
75 J. Wöretshofer, in: Tekst & Commentaar Strafvordering, elfde druk, artikel 552f, aantekening 10. 
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in geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van een 
misdrijf waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld. De bevoegdheid tot 
inbeslagneming van gegevens is gekoppeld aan de toepassing van andere bevoegdheden. Deze 
zijn opgenomen in artikel 2.7.3.2.2. Dit betreft in de eerste plaats de aanhouding of 
staandehouding van een verdachte (artikel 2.7.3.2.2, eerste lid). Dit betreft in de tweede plaats de 
bevoegdheden, opgesomd in artikel 2.7.3.2.2, tweede lid.  
 
Ter inbeslagneming van gegevens kan de opsporingsambtenaar bepaalde bevoegdheden 
uitoefenen. Deze bevoegdheden zijn opgesomd in artikel 2.7.3.2.2, tweede lid, en betreffen de 
bevoegdheden die zijn opgenomen in de artikelen 2.7.2.2.4 tot en met 2.7.2.2.7. Zo kan een 
opsporingsambtenaar ter inbeslagneming van gegevens elke plaats, met uitzondering van een 
kantoor van een persoon met professioneel verschoningsrecht, betreden en daar met dat doel 
zoekend rondkijken (artikel 2.7.2.2.4, onderdeel a). Indien een doorzoeking van een plaats 
noodzakelijk wordt geacht ter inbeslagneming van gegevens, kan de opsporingsambtenaar elke 
plaats betreden en in afwachting van de autoriteit die bevoegdheid is de plaats te doorzoeken, 
bevelen geven en maatregelen nemen als bedoeld in artikel 2.7.1.1.5 (artikel 2.7.2.2.4, onderdeel 
b). Tevens kan de opsporingsambtenaar ter inbeslagneming van gegevens een vervoermiddel, met 
uitzondering van het woongedeelte zonder toestemming van de bewoner, doorzoeken en zich 
daartoe de toegang tot dit vervoermiddel verschaffen (artikel 2.7.2.2.5). Indien noodzakelijk voor 
de doorzoeking kan de opsporingsambtenaar de bestuurder van het vervoermiddel bevelen te 
stoppen en het vervoermiddel vervolgens naar een door hem aangewezen plaats over te brengen. 
Ook de doorzoeking van een plaats, met uitzondering van een woning en een kantoor van een 
professioneel verschoningsgerechtigde, is een steunbevoegdheid die bij de inbeslagneming van 
gegevens kan worden toegepast. De officier van justitie kan voor een dergelijke doorzoeking het 
bevel geven (artikel 2.7.2.2.6). Voor het doorzoeken van een woning en een kantoor van een 
professioneel verschoningsgerechtigde ter inbeslagneming van gegevens zijn de artikelen 2.7.8.1 
en artikel 2.7.2.2.7 van toepassing. Indien bij een aanhouding of staandehouding van een 
verdachte, betreding of doorzoeking van een plaats, zoals hierboven genoemd, sprake is van het 
onder zich nemen van gegevens ten behoeve van de strafvordering spreken we derhalve van de 
inbeslagneming van gegevens. 
 
Ook bij de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 2.7.3.3.3 tot en met 2.7.3.3.6 
spreken we van inbeslagneming van gegevens. Dit zijn de bevoegdheden die betrekking hebben 
op het bevel tot uitlevering van gegevens ter inbeslagneming (de huidige 
vorderingsbevoegdheden). Bij de uitlevering van gegevens is er geen sprake van de 
inbeslagneming van een voorwerp, waarop gegevens zijn opgeslagen. Indien de derde aan wie het 
bevel tot uitlevering van gegevens is gericht, voldoet aan het bevel en de gegevens uitlevert, 
neemt de daartoe bevoegde persoon die gegevens vervolgens in beslag.  
 
De inbeslagneming van gegevens kan voortvloeien uit het onderzoek aan of in een elektronische 
gegevensdrager die of een geautomatiseerde werk dat is aangetroffen tijdens de uitoefening van 
de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2.7.3.2.2. Dit onderzoek is geregeld in titel 7.4.1. Indien 
tijdens een aanhouding of staandehouding van een verdachte (artikel 2.7.3.2.2, eerste lid), tijdens 
de betreding van een plaats (artikel 2.7.2.2.4) of tijdens een doorzoeking van een plaats (artikelen 
2.7.2.2.5, 2.7.2.2.6, 2.7.2.2.7 en 2.7.8.1) een elektronische gegevensdrager of een 
geautomatiseerd werk wordt aangetroffen, kan daaraan of daarin onderzoek worden gedaan ter 
inbeslagneming van de gegevens die daarin of daarop zijn opgeslagen. Dit onderzoek geschiedt op 
bevel van de officier van justitie. Dit onderzoek kan zich uitbreiden tot een elders aanwezig 
geautomatiseerd werk (de netwerkzoeking). De gegevens die de daartoe bevoegde persoon tijdens 
dit onderzoek onder zich neemt ten behoeve van de strafvordering, zijn daarmee in beslag 
genomen op grond van deze definitiebepaling. Zoals gezegd, heeft inbeslagneming van gegevens 
uitsluitend betrekking op de situatie waarin het voorwerp waarop de gegevens zijn opgeslagen niet 
in beslag wordt genomen. 
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Inbeslagneming van gegevens impliceert dat de opsporing gebruik kan maken van deze gegevens. 
De opsporing kan kennisnemen van de inbeslaggenomen gegevens zonder dat daarvoor een 
afzonderlijke bevoegdheid nodig is. 
 
Dit komt overeen met de situatie van voorwerpen waarop gegevens zijn vastgelegd. De hoofdregel 
bij de inbeslagneming van voorwerpen is immers dat de opsporingsambtenaar bevoegd is om het 
inbeslaggenomen voorwerp ten behoeve van de waarheidsvinding te onderzoeken. Dit betekent 
dat de opsporingsambtenaar kennis kan nemen van de gegevens die op een inbeslaggenomen 
voorwerp zijn vastgelegd. De wet maakt in een aantal gevallen een uitzondering op deze 
hoofdregel, namelijk bij de kennisneming van inbeslaggenomen brieven (artikel 2.7.2.2.10), de 
kennisneming van geheimhoudersstukken (titel 7.6) en bij het onderzoek ter kennisneming van 
gegevens die zijn opgeslagen in of op een inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager of een 
inbeslaggenomen geautomatiseerd werk (afdeling 7.4.2.). Bij de inbeslagneming van gegevens 
geldt dezelfde hoofdregel; in beginsel kan van de inbeslaggenomen gegevens kennis worden 
genomen. 
 
Artikel 2.7.3.1.2 
 
Onderdeel a 
Zoals 2.7.2.1.1 bepaalt welke voorwerpen vatbaar zijn voor inbeslagneming, bepaalt het nu 
toegelichte artikel welke gegevens vatbaar zijn voor inbeslagneming. In de eerste plaats zijn 
vatbaar voor inbeslagneming gegevens die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen. 
Hoewel een dergelijke expliciete bepaling in het huidige wetboek ontbreekt, vloeit de strekking 
ervan al uit dat wetboek voort. Het huidige artikel 125i, eerste lid, bepaalt immers dat bij een 
doorzoeking ter vastlegging van gegevens, gegevens mogen worden vastgelegd indien dit in het 
belang van het onderzoek is. Het huidige artikel 125j, eerste lid, bepaalt dat gegevens mogen 
worden vastgelegd indien die redelijkerwijs nodig zijn om de waarheid aan de dag te brengen. Ook 
de huidige vorderingsbevoegdheden kunnen worden uitgeoefend in het belang van het onderzoek. 
 
Onderdeel b 
Ook gegevens die kunnen dienen om wederrechtelijk verkregen voordeel te bepalen zijn vatbaar 
voor inbeslagneming. Het is dus niet alleen mogelijk om voorwerpen met dit doel in beslag te 
nemen, maar ook om alleen de op die voorwerpen opgeslagen gegevens in beslag te nemen. Dit 
volgt onder andere uit het huidige artikel 126a, eerste lid, op grond waarvan een 
opsporingsambtenaar tijdens een strafrechtelijk financieel onderzoek kan bevelen inzage of 
afschrift te geven van gegevens, om inzicht te krijgen in de vermogenspositie van degene tegen 
wie het financieel onderzoek zich richt.76 
 
Onderdeel c 
Gegevens lenen zich niet voor inbeslagneming met het oog op verbeurdverklaring of onttrekking 
aan het verkeer, aangezien dergelijke sancties op grond van het Wetboek van Strafrecht alleen 
kunnen worden opgelegd met betrekking tot voorwerpen (vgl. de artikelen 33a, 36c en 36d Sr). 
Het Wetboek van Strafvordering kent echter wel een maatregel die lijkt op de onttrekking aan het 
verkeer en die die inhoudt dat de rechter kan beslissen dat bepaalde gegevens die als voorlopige 
maatregel ontoegankelijk zijn gemaakt, definitief worden vernietigd. Dit betekent dat de 
rechthebbende van die gegevens geen aanspraak kan maken op de “teruggave” van die gegevens 
en daarover niet meer kan beschikken. Dit is geregeld in de huidige artikelen 354 en 552fa. Zie 
ook de toelichting op artikel 2.7.5.1 tot en met 2.7.5.3. Een dergelijke beslissing kan de rechter 
nemen ten aanzien van gegevens met betrekking tot welke of met behulp waarvan het strafbare 
feit is begaan en de vernietiging van die gegevens noodzakelijk is ter voorkoming van nieuwe 
strafbare feiten. Een bekend voorbeeld zijn kinderpornografische afbeeldingen. Maar ook kan 
gedacht worden aan zogenoemde malware. In dit onderdeel is geregeld dat ook gegevens voor 
inbeslagneming vatbaar zijn die op grond van deze regeling definitief kunnen worden vernietigd. 

                                                
76 Zie verder Corstens/Borgers, a.w., blz. 573. 
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In de praktijk zal meestal tevens sprake zijn van inbeslagneming ten behoeve van 
waarheidsvinding (onderdeel a). Maar dit hoeft niet steeds het geval te zijn. Dergelijke gegevens 
kunnen ook als onbedoelde bijvangst in een onderzoek aan een geautomatiseerd werk naar voren 
komen. 
 
Artikel 2.7.3.1.3 
In de toelichting op artikel 2.7.3.1.1 is een opsomming gegeven van de bevoegdheden waarbij 
sprake kan zijn van inbeslagneming van gegevens. In het toegelichte artikel wordt voorgeschreven 
dat indien de uitoefening van bepaalde bevoegdheden heeft geleid tot inbeslagneming van 
gegevens, in beginsel een schriftelijk bewijs van inbeslagneming wordt uitgereikt. Dit betreft de 
bevoegdheden, genoemd in de artikelen 2.7.3.2.2, 2.7.4.1.1 tot en met 2.7.4.1.3 en 2.7.8.1. Dit is 
aan de orde als gegevens in beslag zijn genomen bij de aanhouding of staandehouding van een 
verdachte, tijdens de betreding of doorzoeking van een plaats of na onderzoek aan of in een 
tijdens de uitoefening van deze bevoegdheden aangetroffen elektronische gegevensdrager of 
geautomatiseerd werk .  
 
Een schriftelijk bewijs van inbeslagneming is niet voorgeschreven wanneer gegevens in beslag zijn 
genomen op grond van een bevel tot uitlevering van gegevens als bedoeld in de artikelen 
2.7.3.3.3 tot en met 2.7.3.3.6. Voor deze gevallen is voorzien in een afzonderlijke notificatieplicht, 
in artikel 2.7.3.3.7. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is de verplichting opgenomen om indien de uitoefening van de bovengenoemde 
bevoegdheden heeft geleid tot de inbeslagneming van gegevens, aan degene bij wie de gegevens 
zijn inbeslaggenomen zoveel mogelijk een schriftelijk bewijs van inbeslagneming uit te reiken. De 
verplichting tot uitreiking van een bewijs van inbeslagneming vloeit voort uit artikel 13 EVRM dat 
bepaalt dat ieder wiens rechten en vrijheden die in het EVRM zijn vermeld, zijn geschonden, recht 
heeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel (“effective remedy”) voor een nationale instantie, ook 
indien de schending is begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie. 
Voorwaarde voor een daadwerkelijk rechtsmiddel is dat degene op wiens rechten inbreuk is 
gemaakt, op de hoogte is van de gemaakte inbreuk. Alleen dan immers zal hij hierover het oordeel 
van een rechter kunnen inroepen. Met de voorgestelde tekst wordt nauw aangesloten bij de 
regeling van de inbeslagneming van voorwerpen, zoals opgenomen in artikel 2.7.2.2.12 (het 
huidige artikel 94, derde lid). 
  
Het huidige artikel 125m bevat nu al de verplichting om, indien tijdens een doorzoeking gegevens 
zijn vastgelegd of ontoegankelijk gemaakt, de betrokkene zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis 
te stellen van die vastlegging of ontoegankelijkmaking en van de aard van de vastgelegde of 
ontoegankelijk gemaakte gegevens. Ten opzichte van deze bepaling is de kring van personen aan 
wie het bewijs van inbeslagneming wordt uitgereikt, aangepast. Op grond van het huidige artikel 
125m worden als “betrokkene” in de zin van dit artikel aangemerkt de verdachte, de 
verantwoordelijke voor de gegevens en de rechthebbende van een plaats waar een doorzoeking 
heeft plaatsgevonden. Op grond van de nu geldende regeling kan eenvoudig sprake zijn van 
overlap of juist van een minder goed uitvoerbare verplichting. Zo is er overlap als de verdachte de 
rechthebbende van de doorzochte plaats is en hij tevens de verantwoordelijke is voor de gegevens 
die op die plaats op een geautomatiseerd werk zijn vastgelegd. Het is echter minder eenvoudig 
vast te stellen wie de verantwoordelijke is voor de gegevens in het geval de gegevens in beslag 
zijn genomen bij bijvoorbeeld een aanbieder van een cloudservice. Notificatie is dan nagenoeg 
onmogelijk. Notificatie van de verdachte lijkt alleen logisch wanneer de verdachte ten aanzien van 
die inbeslaggenomen gegevens als rechthebbende heeft te gelden, bijvoorbeeld omdat de 
gegevens in de woning van de verdachte zijn inbeslaggenomen of omdat het om gegevens gaat 
die de verdachte bij een derde (bijvoorbeeld een hostingbedrijf) heeft opgeslagen. Wanneer het 
echter gaat om de inbeslagneming van gegevens ten aanzien waarvan een derde (en dus niet de 
verdachte) als rechthebbende heeft te gelden, ligt uitreiking van een bewijs van inbeslagneming 
aan de verdachte bepaald niet in de rede.  
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Op dit punt is met het hier toegelichte artikel nauw aangesloten bij de regeling van artikel 
2.7.2.2.12. Dit betekent dat aan degene bij wie de gegevens in beslag zijn genomen zoveel 
mogelijk een schriftelijk bewijs van inbeslagneming wordt uitgereikt. 
 
Tweede lid 
Indien een bewijs van inbeslagneming van gegevens wordt uitgereikt, omvat dat bewijs een 
aanduiding van de inbeslaggenomen gegevens. Dit is overeenkomstig de huidige regeling van 
artikel 125m, eerste lid. 
 
Derde lid 
In tegenstelling tot artikel 2.7.2.2.12 kan de uitreiking van het bewijs van inbeslagneming van 
gegevens worden uitgesteld, indien dit in het belang van het onderzoek is. Dit komt tot 
uitdrukking in het derde lid van het hier toegelichte artikel. Daarin zijn het tweede en vierde lid 
van het huidige artikel 125m in gewijzigde vorm overgenomen. Artikel 125m, tweede lid, bepaalt 
dat de officier van justitie of, indien de bevoegdheid tot doorzoeking door de rechter-commissaris 
is uitgeoefend, de rechter-commissaris, kan bepalen dat de kennisgeving aan de betrokkene wordt 
uitgesteld zolang het belang van het onderzoek zich tegen die kennisgeving verzet. Het tweede lid 
maakt daarbij echter geen onderscheid tussen de verschillende betrokkenen zoals opgesomd in het 
derde lid van het huidige artikel 125m. 
De mogelijkheid om de kennisgeving van de uitoefening van een bevoegdheid uit te stellen in het 
belang van het onderzoek is al voorzien in het huidige artikel 125m, tweede lid. Deze mogelijkheid 
is hier overgenomen. Tevens voorziet het derde lid in de mogelijkheid om de uitreiking van het 
schriftelijk bewijs van inbeslagneming van gegevens achterwege te laten, indien degene bij wie de 
gegevens in beslag zijn genomen de verdachte is en uit de processtukken van de uitoefening van 
de bevoegdheid blijkt. 
 
Artikel 2.7.3.1.4  
Op grond van dit artikel kan de officier van justitie bevelen dat personen die betrokken zijn bij de 
uitvoering van een betreding of een doorzoeking ter inbeslagneming van gegevens of die 
uitvoering geven aan een bevel tot uitlevering van gegevens geheimhouding in acht nemen. Op 
grond van het huidige artikel 126bb, vijfde lid, geldt voor degene tot wie een vordering tot 
uitlevering van gegevens is gericht, een geheimhoudingsplicht omtrent wat hem met betrekking 
tot die vordering (in de terminologie van het nieuwe wetboek: bevel) bekend is. Deze bepaling is 
in aan de ene kant te beperkt en aan de andere kant te ruim. 
De bepalingen uit het huidige wetboek zijn in die zin beperkt dat thans geen geheimhouding kan 
worden opgelegd aan degene bij wie een betreding of doorzoeking ter inbeslagneming van 
gegevens plaatsvindt, terwijl hierbij dezelfde belangen een rol kunnen spelen als bij een bevel tot 
uitlevering van gegevens. Het volgende voorbeeld dient ter illustratie. Een verdachte van fraude 
heeft zijn administratie opgeslagen op een server in een datacenter. De officier van justitie kan het 
datacenter bevelen de relevante gegevens uit te leveren. In dat geval zijn de medewerkers van 
het datacenter op grond van het huidige artikel 126bb, vijfde lid, verplicht geheimhouding te 
betrachten omtrent al datgene wat hen bekend is ter zake van het bevel. Wanneer echter bij het 
datacenter een betreding of een doorzoeking zou plaatsvinden ter inbeslagneming van diezelfde 
gegevens, kan aan de medewerkers van dat datacenter geen geheimhouding worden opgelegd. 
Omdat het ook in het laatstgenoemde geval onwenselijk kan zijn dat de verdachte voortijdig op de 
hoogte komt van de bij het datacenter inbeslaggenomen gegevens, wordt voorgesteld de 
mogelijkheid om een geheimhoudingsplicht op te leggen in die zin uit te breiden. 
Aandacht verdient dat in het wetsvoorstel computercriminaliteit III (Kamerstukken I 2016/17, 34 
372, A) eveneens een aanpassing in dit verband wordt voorgesteld. Dit betreft een aanvulling van 
het huidige artikel 125k waarin de bevoegdheid tot het geven van een ontsleutelingsbevel in het 
kader van een doorzoeking ter vastlegging van gegevens is geregeld. Degene aan wie een 
ontsleutelingsbevel is gegeven, dient geheimhouding te betrachten omtrent datgene wat hem met 
betrekking tot het ontsleutelingsbevel bekend is (voorgesteld artikel 125m, vijfde lid). Deze 
aanpassing lijkt echter niet geheel aan de wens van de opsporingspraktijk tegemoet te komen, 
omdat ook denkbaar is dat gegevens tijdens een betreding of een doorzoeking inbeslaggenomen 
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worden, zonder dat daaraan een ontsleutelingsbevel vooraf gaat. Met de bevoegdheid die in het nu 
toegelichte artikel is opgenomen, kan de officier van justitie ook geheimhouding opleggen aan de 
betrokkenen wanneer geen ontsleutelingsbevel wordt gegeven. 
De geheimhoudingsplicht uit het huidige artikel 126bb, vijfde lid, is tegelijkertijd erg ruim. Voor 
een ieder aan wie een vordering tot uitlevering van gegevens is gegeven, geldt op grond van die 
bepaling een automatische geheimhoudingsplicht. Omdat de bepalingen over de uitlevering van 
gegevens ook betrekking kunnen hebben op gegevens die in de privésfeer zijn vastgelegd, leidt 
het huidige artikel 126bb, vijfde lid, ertoe dat in een dergelijk geval personen die in een 
vriendschappelijke of familiaire verhouding tot elkaar staan, ook tegenover elkaar tot 
geheimhouding zijn gehouden. Dat is een onwenselijke situatie. Daarom is in dit artikel 
voorgesteld te bepalen dat een geheimhoudingsplicht alleen kan worden opgelegd aan degene die 
anders dan voor persoonlijk gebruik gegevens verwerkt. 
 
Afdeling 7.3.2 Bevoegdheden tot inbeslagneming van gegevens 
 
Artikel 2.7.3.2.1 
In dit artikel is de algemene bevoegdheid opgenomen om gegevens in beslag te nemen (vgl. 
artikel 2.7.2.2.2 ten aanzien van voorwerpen). In de toelichting op artikel 2.7.3.1.1 is uitgebreid 
ingegaan op de vraag wat moeten worden verstaan onder de inbeslagneming van gegevens. Het 
gaat kort gezegd om het onder zich nemen van gegevens ten behoeve van de strafvordering in de 
gevallen, genoemd in artikel 2.7.3.1.1. Hierbij gaat het om de aanhouding of staandehouding van 
een verdachte, het betreden van een plaats, het doorzoeken van een plaats, of het ter plekke 
onderzoeken van een aangetroffen elektronische gegevensdrager of geautomatiseerd werk 
(inclusief een eventuele netwerkzoeking als bedoeld in artikel 2.7.4.1.2). Tevens valt het in 
ontvangst nemen van gegevens die door een derde worden uitgeleverd, onder het begrip 
inbeslagneming van gegevens. 
 
Vanuit het oogpunt van proportionaliteit en subsidiariteit verdient het in beginsel de voorkeur om 
in gevallen waarin volstaan kan worden met de inbeslagneming van op een gegevensdrager of in 
een geautomatiseerd werk vastgelegde of opgeslagen gegevens, alleen de gegevens in beslag te 
nemen en niet over te gaan tot de inbeslagneming van de gegevensdrager of het 
geautomatiseerde werk zelf. Zo behoudt de rechthebbende de beschikking over de desbetreffende 
gegevensdrager en de daarop opgeslagen gegevens.  
Het nu toegelichte artikel laat onverlet dat wanneer de opsporingsambtenaar – met het oog op de 
inbeslagneming van gegevens – onderzoek wil doen aan of in een bij een aanhouding, 
staandehouding, betreding of doorzoeking aangetroffen elektronische gegevensdrager of 
geautomatiseerd werk, een voorafgaand bevel van de officier van justitie is vereist. Dit volgt uit de 
bepalingen van afdeling 7.4.1. 
 
Artikel 2.7.3.2.2 
 
Eerste lid 
Het eerste lid heeft dezelfde strekking als artikel 2.7.2.2.1 met betrekking tot voorwerpen. Bij 
aanhouding of staandehouding van een verdachte, is de opsporingsambtenaar bevoegd daartoe 
vatbare gegevens die de verdachte met zich voert in beslag te nemen. In de meeste gevallen zal 
de opsporingsambtenaar bij staandehouding of aanhouding waarschijnlijk kiezen voor het in beslag 
nemen van het voorwerp. In het voorgaande werd echter al betoogd dat het vanuit het oogpunt 
van proportionaliteit en subsidiariteit in beginsel de voorkeur verdient om in gevallen waarin 
volstaan kan worden met de inbeslagneming van de gegevens die op een voorwerp zijn 
vastgelegd, alleen de gegevens in beslag te nemen en niet over te gaan tot de inbeslagneming van 
het voorwerp zelf. Zo behoudt de rechthebbende de beschikking over de desbetreffende 
gegevensdrager en de daarop vastgelegde gegevens. Inbeslagneming van gegevens wordt zo 
beschouwd als een minder vergaand alternatief en dit alternatief wordt de opsporingsambtenaar 
met deze bepaling geboden bij de situaties van aanhouding en staandehouding.  
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Indien de opsporingsambtenaar tijdens een aanhouding een mobiele telefoon aantreft die mogelijk 
gegevens bevat die van belang kunnen zijn voor de strafvordering, staan twee alternatieve 
mogelijkheden ten dienste. De opsporingsambtenaar kan ervoor kiezen om de mobiele telefoon in 
beslag te nemen en vervolgens op grond van afdeling 7.4.2 na een bevel van de officier van 
justitie onderzoek te doen ter kennisneming van de gegevens die op de telefoon zijn opgeslagen.  
 
Op grond van artikel 2.7.4.1.1 is het ook mogelijk dat de opsporingsambtenaar, ook in dit geval na 
een bevel van de officier van justitie, ter plekke onderzoek doet ter inbeslagneming van de 
gegevens die op de telefoon zijn opgeslagen. De telefoon hoeft dan niet in beslag te worden 
genomen. 
 
Tweede lid 
Ter inbeslagneming van voorwerpen kunnen op grond van de artikelen 2.7.2.2.4 tot en met 
2.7.2.2.7 plaatsen worden betreden en doorzocht. Deze steunbevoegdheden kunnen ook worden 
uitgeoefend indien het betreden of doorzoeken van de plaats de inbeslagneming van gegevens als 
doel heeft. Het nu toegelichte artikel biedt daarvoor de grondslag. Daarnaast worden de artikelen 
2.7.2.2.8 en 2.7.2.2.9 van overeenkomstige toepassing verklaard. Hierdoor wordt verzekerd dat 
datgene wat ten aanzien van de doorzoeking met toestemming van de bewoner in artikel 2.7.2.2.8 
is bepaald en datgene wat ten aanzien van de bijstand van een advocaat aan de rechthebbende 
van een plaats die wordt doorzocht in artikel 2.7.2.2.9 is bepaald, ook van toepassing is op 
doorzoekingen ter inbeslagneming van gegevens. 
De doorzoeking van een plaats ter inbeslagneming van gegevens is in het huidige wetboek 
geregeld in de artikelen 125i en 125j. Nieuw is dat expliciet wordt geregeld dat een 
opsporingsambtenaar ook een plaats ter inbeslagneming van gegevens kan betreden. Hierbij dient 
wel het volgende in ogenschouw te worden genomen. Bij de bevoegdheid een plaats ter 
inbeslagneming te betreden mag de opsporingsambtenaar alleen zoekend rondkijken en indien ter 
plaatse een voor inbeslagneming vatbaar voorwerp of voor inbeslagneming vatbare gegevens 
worden aangetroffen, mag hij deze in beslag nemen. Omdat voor de inbeslagneming van gegevens 
veelal meer handelingen nodig zijn dan het enkele zoekend rondkijken – een ordner die in de kast 
staat moet worden gepakt en opengeklapt, het toetsenbord van een computer moet worden 
bediend om gegevens zichtbaar te maken – zal in de meeste gevallen de inbeslagneming van 
gegevens plaatsvinden in het kader van een doorzoeking onder leiding van de daartoe bevoegde 
autoriteit. Omdat echter niet geheel is uitgesloten dat ook tijdens het betreden van een plaats op 
een gegevensdrager vastgelegde en voor inbeslagneming vatbare gegevens voorhanden kunnen 
worden aangetroffen – gedacht kan worden aan een brief die geopend en met de tekst naar boven 
op tafel wordt aangetroffen, en waarvan een kopie wordt gemaakt – is in het nu toegelichte artikel 
bepaald dat ter inbeslagneming van gegevens ook een plaats kan worden betreden als bedoeld in 
artikel 2.7.2.2.4, onderdeel a. Indien tijdens een betreding een computer of een mobiele telefoon 
wordt aangetroffen, geldt op grond van artikel 2.7.4.1.1 dat onderzoek aan die aangetroffen 
computer of mobiele telefoon alleen geschiedt op bevel van de officier van justitie. 
 
Afdeling 7.3.3 Uitlevering van gegevens ter inbeslagneming 
In deze afdeling zijn de huidige bevoegdheden tot het vorderen van gegevens opgenomen. Het 
gaat om de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens van een aanbieder van een 
communicatiedienst zoals geregeld in de huidige artikelen 126n (verkeersgegevens) en 126na 
(gebruikersgegevens), de algemene vorderingsbevoegdheden geregeld in de huidige artikelen 
126nc tot en met 126ng en de bevoegdheid om de bewaring (bevriezing) van bepaalde gegevens 
te vorderen (het huidige artikel 126ni). Ook de bevoegdheid tot het geven van een 
ontsleutelingsbevel in verband met het vorderen van gegevens (het huidige artikel 126nh), is 
ondergebracht in deze afdeling. Door middel van een schakelbepaling (artikel 2.7.3.3.9) is 
verzekerd dat de genoemde bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend indien uit feiten en 
omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat in georganiseerd verband ernstige 
misdrijven worden beraamd of gepleegd (het huidige Eerste Boek, Titel V) en bij aanwijzingen van 
een terroristische misdrijf (het huidige Eerste Boek, Titel VB). 
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De inhoudelijke wijzigingen die in deze afdeling zijn doorgevoerd, zijn in paragraaf 9.2.4 in 
hoofdlijnen besproken. Zoals vermeld in paragraaf 2.2.5 wordt in de nieuwe bepalingen niet langer 
gesproken over een vordering maar over een bevel. In het nieuwe wetboek wordt de term 
vordering namelijk gebruikt wanneer geen sprake is van een verplichting. Aangezien de 
bevoegdheden in deze afdeling tot gevolg hebben dat degene tot wie een vordering is gericht 
verplicht is hieraan gevolg te geven – bij het niet voldoen aan het bevel is de betrokkene strafbaar 
op grond van artikel 184 Sr – wordt daarbij de term bevel gebruikt. Ook wordt voorgesteld de 
term “uitlevering” te gebruiken in plaats van verstrekking. Daarmee wordt aangesloten bij de 
terminologie die wordt gebruikt ten aanzien van voorwerpen (vgl. het bevel tot uitlevering van een 
voorwerp). 
De bevoegdheden in de nu toegelichte afdeling en de bevoegdheden in titel 7.4 hebben steeds tot 
doel ervoor te zorgen dat de gegevens die door derden worden verwerkt, ter beschikking komen 
van de opsporing indien deze gegevens van belang kunnen zijn voor het opsporingsonderzoek. 
Kenmerkend voor de bevoegdheden in deze afdeling is dat de selectie, verzameling en 
verstrekking van de gegevens geschiedt door degene tot wie het bevel tot uitlevering is gericht. 
De aldus verzamelde gegevens worden vervolgens aan de opsporingsambtenaar of officier van 
justitie uitgeleverd die deze vervolgens in beslag neemt. Bij het onderzoek aan gegevensdragers 
en geautomatiseerde werken als bedoeld in titel 7.4 geschiedt die selectie en verzameling door de 
opsporingsambtenaar zelf. 
 
Artikel 2.7.3.3.1 
In dit artikel zijn de vormvoorschriften opgenomen die van toepassing zijn wanneer de bewaring of 
uitlevering van vastgelegde gegevens wordt bevolen. Het gaat om voorschriften die betrekking 
hebben op het bevel tot uitlevering van gegevens en voorschriften die betrekking hebben op de 
inhoud van het proces-verbaal van de uitoefening van de bevoegdheid. 
In artikel 2.7.1.1.2 zijn eveneens algemene voorschriften over bevelen van de officier van justitie 
opgenomen, maar in dat artikel gaat het om bevelen van de officier van justitie die zijn gericht tot 
een opsporingsambtenaar. De bevelen uit deze afdeling zijn echter steeds gericht tot een derde. 
Daarom wijken de voorschriften met betrekking tot deze bevelen af van de voorschriften die zijn 
opgenomen in artikel 2.7.1.1.2.  
De in dit artikel opgenomen vormvoorschriften zijn overgenomen uit de huidige artikelen 126n, 
vierde lid, 126nc, vierde tot en met zesde lid, 126nd, derde tot en met vijfde lid, 126nf, vierde lid, 
en 126ng, vijfde lid. 
 
Eerste lid 
Het eerste lid bepaalt allereerst dat een bevel als bedoeld in deze afdeling schriftelijk is. Zoals in 
paragraaf 2.2.5 is aangegeven, geldt voor het tot een derde gerichte bevel tot uitlevering van 
gegevens dat in de gevallen waarin de wet nu voorschrijft dat dat bevel schriftelijk is, dit vereiste 
gehandhaafd blijft. Daarnaast schrijft het eerste lid voor welke gegevens in het bevel moeten 
worden vermeld (zie de huidige artikelen 126nc, vierde lid, 126nd, derde lid, 126ne, eerste lid, 
126nf, vierde lid, 126ng, vijfde lid, en 126ni, derde lid). 
De huidige artikelen 126n (verstrekking van verkeersgegevens door de aanbieder van een 
communicatiedienst) en 126na (verstrekking van gebruikersgegevens door de aanbieder van een 
communicatiedienst) vereisen niet dat een vordering (in dit voorstel dus een bevel) op grond van 
die artikelen in beginsel schriftelijk moet worden gedaan, noch stellen deze artikelen eisen aan de 
inhoud ervan. Nu wordt voorgesteld de bepalingen over de uitlevering van gegevens door de 
aanbieder van een communicatiedienst te integreren in de algemene bevoegdheid om de 
uitlevering van vastgelegde gegevens te bevelen, is het wenselijk dat voor dergelijke bevelen 
dezelfde vormvoorschriften gelden. Dat wordt in de nu toegelichte bepaling bewerkstelligd.  
 
Tweede lid 
Het tweede lid bepaalt dat bij dringende noodzaak, een bevel tot uitlevering van gegevens 
mondeling kan worden gegeven. In dat geval wordt het bevel achteraf schriftelijk vastgelegd en 
binnen drie dagen verstrekt aan degene tot wie het bevel is gericht. Deze bepaling is overgenomen 
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uit de huidige artikelen 126nc, vijfde lid, 126nd, vierde lid, 126ne, eerste lid, 126nf, vierde lid, 
126ng, vijfde lid, en 126ni, derde lid.  
 
Gezien datgene wat onder het eerste lid is vermeld ten aanzien van de vormvoorschriften met 
betrekking tot de uitlevering van gegevens als bedoeld in de huidige artikelen 126n en 126na, zal 
het voorschrift dat bij dringende noodzaak een bevel mondeling kan worden gegeven, ook voor 
bevelen gericht tot de aanbieder van een communicatiedienst gaan gelden. 
 
Derde lid 
In het derde lid zijn de vormvoorschriften opgenomen over de inhoud van het door de 
opsporingsambtenaar op te maken proces-verbaal. Deze voorschriften volgen uit de huidige 
artikelen 126n, vierde lid, 126na, derde lid, 126nc, zesde lid, 126nd, vijfde lid, 126ne, eerste lid, 
126nf, vijfde lid, en 126ng, vijfde lid. Aandacht verdient dat het huidige artikel 126nd, vijfde lid, 
onderdeel e, naast de gegevens die in het nu toegelichte derde lid zijn genoemd, ook vereist dat in 
het proces-verbaal wordt vermeld “de reden waarop de gegevens in het belang van het onderzoek 
worden gevorderd”. Dit onderdeel is niet overgenomen omdat dit onderdeel vormt van de feiten en 
omstandigheden waaruit blijkt dat de wettelijke voorwaarden voor uitoefening van de bevoegdheid 
zijn vervuld (onderdeel d). De voorwaarde dat een bevoegdheid alleen in het belang van het 
onderzoek kan worden uitgeoefend is in hoofdstuk 1 vastgelegd. Daarmee vormt het een van de 
wettelijke voorwaarden voor uitoefening van de bevoegdheid. Dat aan die voorwaarde is voldaan 
dient dus al op grond van onderdeel d in het proces-verbaal te worden vermeld. Er is dus geen 
reden om de afzonderlijke verwijzing hiernaar te handhaven.  
 
Artikel 2.7.3.3.2 
Dit artikel bevat de bevoegdheid die is neergelegd in het huidige artikel 126ni, eerste lid. Het 
betreft de bevoegdheid om degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij toegang 
heeft tot bepaalde opgeslagen gegevens die in het bijzonder vatbaar zijn voor verlies of wijziging 
te bevelen bepaalde gegevens voor een periode van maximaal drie maanden te bewaren en 
beschikbaar te houden. Anders dan de huidige artikelen 126nc tot en met artikel 126nh, is de nu 
besproken bevoegdheid niet bij de Wet bevoegdheden vorderen gegevens in het Wetboek van 
Strafvordering opgenomen, maar bij de Wet computercriminaliteit II. De bepaling geeft namelijk 
uitvoering aan het Cybercrimeverdrag. 
De bevoegdheid om de “bevriezing” van gegevens te bevelen is in deze afdeling geplaatst vóór de 
bevoegdheden tot de daadwerkelijke uitlevering van gegevens. Dit is gedaan omdat het enkele 
bewaren van de gegevens als minder ingrijpend moet worden aangemerkt en, indien toegepast, in 
de tijd vooraf zal gaan aan de daadwerkelijk uitlevering van de bewaarde gegevens ten behoeve 
van de opsporing. In Titel VB van het huidige wetboek (die handelt over bevoegdheden die kunnen 
worden uitgeoefend in geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf) is deze volgorde al 
aangehouden. Dit wordt in dit voorstel gevolgd. 
 
Ten aanzien van het verdenkingscriterium kan nog het volgende worden opgemerkt. In het huidige 
wetboek geldt een tamelijk zwaar verdenkingscriterium: verdenking van een 
voorlopigehechtenismisdrijf dat een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. Bovendien moet 
het belang van het onderzoek inzet van de bevoegdheid dringend vorderen. Het 
verdenkingscriterium loopt uit de pas met de verdenkingscriteria die gelden voor de als zwaarder 
aan te merken bevoegdheid om de uitlevering van die gegevens te vorderen. Deze discrepantie 
laat zich verklaren door het feit dat, zoals hiervoor aangegeven, deze bevoegdheid en de 
algemene vorderingsbevoegdheden bij verschillende wetten zijn ingevoerd. Hierdoor is de 
onderlinge samenhang enigszins onderbelicht geraakt. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt 
deze inconsistentie ongedaan te maken. Daarom wordt voorgesteld het verdenkingscriterium voor 
een bevel tot het bewaren en beschikbaar houden van gegevens gelijk te trekken met het 
verdenkingscriterium dat in dit wetsvoorstel voor een bevel tot uitlevering van de meeste 
gegevens geldt: verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is 
gesteld. 
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Tweede lid 
Het tweede lid bevat de inhoud van het huidige artikel 126ni, tweede lid. De verwijzing naar 
“gegevens als bedoeld in artikel 126n” is vervangen door de omschrijving “gegevens met 
betrekking tot de gebruiker van een communicatiedienst als bedoeld in artikel 2.7.3.3.4, tweede 
lid, of over het communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker”. 
 
Derde lid 
Omdat een bevel tot bewaring van gegevens een andere strekking heeft dan een bevel tot 
uitlevering van gegevens, wordt in afwijking van artikel 2.7.3.3.1 in het derde lid bepaald welke 
gegevens in een bevel tot bewaring van gegevens moeten worden opgenomen. De eisen die aan 
het bevel worden gesteld zijn dezelfde als die het huidige artikel 126ni, derde lid, stelt, zij het dat 
deze redactioneel enigszins zijn gestroomlijnd. Zo zijn de huidige onderdelen b en d 
samengevoegd in het voorgestelde onderdeel b. 
 
Vierde en vijfde lid 
In het vierde en vijfde lid zijn de voorschriften van het huidige artikel 126ni, vierde en vijfde lid, 
overgenomen. 
 
Artikel 2.7.3.3.3 
In dit artikel zijn de verschillende bevoegdheden om de uitlevering van vastgelegde gegevens te 
bevelen, samengevoegd en gestroomlijnd. Het huidige wetboek kent naast de algemene 
bevoegdheden om de uitlevering van gegevens te bevelen (de huidige artikelen 126nc tot en met 
126nf), enkele bepalingen die specifiek betrekking hebben op de uitlevering van gegevens door 
een aanbieder van een communicatiedienst (de huidige artikelen 126n, 126na en 126ng). Omwille 
van de inzichtelijkheid van het stelsel van bevoegdheden met betrekking tot de inbeslagneming 
van gegevens die door een aanbieder van een communicatiedienst worden verwerkt, is de 
bevoegdheid tot het bevelen van de uitlevering van gegevens aan die aanbieder opgenomen in 
afzonderlijke bepalingen. Dit betreft de artikelen 2.7.3.3.4 en 2.7.3.3.5. 
 
Eerste lid 
Het eerste lid bevat de algemene bevoegdheid van de officier van justitie om degene van wie 
redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij toegang heeft tot bepaalde voor inbeslagneming 
vatbare gegevens te bevelen deze uit te leveren. Hij kan deze bevoegdheid uitoefenen in geval van 
verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid heeft betrekking op de uitlevering van gevoelige gegevens. Dit zijn gegevens als 
bedoeld in artikel 16 Wbp over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, 
gezondheid, seksuele leven of lidmaatschap van een vakvereniging. Naar geldend recht is voor de 
uitlevering van dergelijke gegevens een machtiging van de rechter-commissaris vereist. In 
paragraaf 9.2.4 is al stilgestaan bij het feit dat de normering van het vergaren van gevoelige 
gegevens in het huidige wetboek minder goed past binnen de systematiek van strafvordering met 
betrekking tot het vergaren van vastgelegde gegevens. Daarom wordt voorgesteld het vereiste 
van een rechterlijke machtiging te laten vallen. Die is immers ook niet vereist bij het bevel tot 
uitlevering van voorwerpen waaraan gevoelige gegevens zouden kunnen worden ontleend. Wel 
blijft de extra eis dat de uitlevering van dergelijke gegevens alleen kan worden bevolen indien het 
belang van het onderzoek dit dringend vereist gehandhaafd. Dit betekent dat de officier van 
justitie alleen dan tot een bevel tot uitlevering van dergelijke gegevens kan overgaan, indien het 
onderzoek zonder die gegevens niet verder komt. Het thans gehanteerde verdenkingscriterium dat 
sprake moet zijn van verdenking van een voorlopigehechtenismisdrijf dat een ernstige inbreuk op 
de rechtsorden oplevert wordt, zoals is toegelicht in paragraaf 2.3.3, vervangen door verdenking 
van een misdrijf waarop gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld. Door deze vervanging 
wordt het huidige verschil met het verdenkingscriterium dat geldt voor de uitlevering van 
voorwerpen waaraan gevoelige gegevens kunnen worden ontleend, verkleind. 
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Derde, vijfde en zesde lid 
In het derde lid is geregeld dat de opsporingsambtenaar bevoegd is de uitlevering van bepaalde 
vastgelegde gegevens te bevelen. Het gaat dan om gegevens waarvan de uitlevering een geringe 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. Onder deze categorie gegevens vallen de 
identificerende gegevens, bedoeld in het huidige artikel 126nc, tweede lid. Onder de in het derde 
lid, onderdeel d, opgenomen “administratieve kenmerken met betrekking tot een persoon of 
rechtspersoon” is het burgerservicenummer (BSN) begrepen. Het BSN wordt door het college van 
burgemeester en wethouders, onderscheidenlijk de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, onmiddellijk na de inschrijving van een persoon als ingezetene, 
onderscheidenlijk niet-ingezetene, in de basisregistratie personen, aan de ingeschrevene 
toegekend, tenzij aan hem reeds een BSN is toegekend (artikel 8, eerste lid, Wet algemene 
bepalingen burgerservicenummer). Het BSN is voor de opsporing van belang omdat dit uniek is 
voor een persoon, het gebruik van de naam in het bevel tot uitlevering van gegevens kan leiden 
tot naamsverwisseling en aldus tot verstrekking van gegevens van andere personen. Thans is een 
dergelijke verstrekking niet expliciet in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer 
geregeld. Die wet voorziet erin dat aan een overheidsorgaan in verband met de uitvoering van 
artikel 12 van die wet op zijn verzoek uit de registraties, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 
d, de gegevens worden verstrekt die hij nodig heeft om na te gaan of aan een bepaalde persoon al 
een BSN is toegekend en zo ja, welk BSN (artikel 15, eerste lid, onderdeel a, Wet algemene 
bepalingen burgerservicenummer). De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer zal worden 
aangepast zodat verstrekking aan een opsporingsambtenaar mogelijk is, ter uitvoering van een 
bevel tot uitlevering van gegevens (“spiegelbepaling”). Zodra deze aanpassing kracht van wet 
heeft verkregen zal het BSN kunnen worden gevorderd. Het BSN zal dan kunnen worden 
gevorderd van een instelling die daarover beschikt, zoals de gemeente waar de persoon is 
ingeschreven. Het BSN kan vervolgens worden gebruikt in het bevel tot uitlevering van bepaalde 
vastgelegde gegevens, voor zover degene tot wie het bevel wordt gericht, op grond van de Wet 
algemene bepalingen burgerservicenummer gerechtigd is tot de verwerking van het BSN (en tot 
verstrekking van dat nummer aan een opsporingsambtenaar). 
Onder het derde lid worden ook beelden van beveiligingscamera's begrepen (onderdeel e). Met het 
derde lid, onderdeel e in samenhang met het vijfde lid wordt vooruitgelopen op het voorgestelde 
artikel 126nda in het wetsvoorstel bijzondere procedures van strafvorderlijke aard (Kamerstukken 
II 2016/17, PM) dat ertoe strekt aan een opsporingsambtenaar de bevoegdheid toe te kennen de 
verstrekking van vastgelegde camerabeelden mondeling te vorderen. Het vijfde lid bepaalt dat de 
opsporingsambtenaar een bevel tot uitlevering van camerabeelden ook buiten gevallen van 
dringende noodzaak mondeling kan geven. Daarmee wordt een uitzondering gemaakt op het 
uitgangspunt van artikel 2.7.3.3.1, tweede lid. 
Het zesde lid voorziet in de mogelijkheid dat de opsporingsambtenaar al bij verdenking van een 
misdrijf waarop gevangenisstraf is gesteld, de uitlevering van identificerende gegevens en 
gebruikersgegevens kan bevelen. Daardoor blijft het mogelijk om deze bevoegdheid ook te kunnen 
uitoefenen bij het misbruik van een alarmnummer. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 
2.3.3. Voor het bevel tot uitlevering van camerabeelden blijft hetzelfde verdenkingscriterium als 
voorzien in het eerste lid gelden.  
 
Vierde lid 
Het vierde lid is nieuw. Het bevat de bevoegdheid voor opsporingsambtenaren om zogenoemde 
voorvragen – in de literatuur ook wel aangeduid als ja/nee-vragen – te stellen, voor zover dit 
noodzakelijk is voor een bevel tot uitlevering van gegevens als bedoeld in het derde lid. 
Voorvragen zijn vragen die uitsluitend erop gericht zijn om na te gaan of een bepaald bedrijf of 
bepaalde instelling een relatie onderhoudt met de persoon over wie de opsporing gegevens als 
bedoeld in het derde lid wil vergaren. Zo kan het in een onderzoek van belang zijn de 
bankgegevens van een verdachte op te vragen. Indien niet bekend is bij welke bank de verdachte 
een rekening heeft, zal de zoektocht starten met de enkele vraag aan een bank of de verdachte 
rekeninghouder is bij die bank. Is het antwoord op die vraag bevestigend, dan zal vervolgens een 
bevel tot uitlevering van de relevante gegevens kunnen volgen. Is het antwoord ontkennend, dan 
kunnen de administratieve lasten van het opstellen van een bevel tot uitlevering van de gewenste 
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gegevens en het opmaken van proces-verbaal achterwege blijven. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld in 
gevallen waarin opsporingsambtenaren willen nagaan of een benzinepomp nog beschikt over 
camerabeelden van een bepaalde dag en tijdstip. De enkele vraag of die beelden nog beschikbaar 
zijn, kan worden gesteld op grond van het vierde lid. Indien het antwoord bevestigend is, kan de 
uitlevering van die beelden op grond van het derde lid, onderdeel e, worden bevolen. Zijn de 
beelden niet meer beschikbaar, dan behoeft ook de administratieve afwikkeling van een bevel niet 
te volgen. 
Bij de voorbereiding van de Wet bevoegdheden vorderen gegevens is de vraag aan de orde 
gekomen of het stellen van deze voorvragen een afzonderlijke wettelijke basis behoefde. De 
Commissie strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij, wier rapport ten 
grondslag lag aan deze wetgeving, deed hiertoe wel de aanbeveling.77 De wetgever heeft er 
destijds voor gekozen hiervoor geen afzonderlijke bevoegdheid in het leven te roepen. De 
bevoegdheid tot het stellen van voorvragen moest, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis, worden 
gelezen in de bevoegdheid identificerende gegevens te vorderen. Hierop is in de literatuur wel 
kritiek geuit.78 Het is wenselijk het stellen van deze voorvragen als bevoegdheid in dit 
wetsvoorstel op te nemen. Het stellen van deze voorvragen kan onnodige administratieve lasten 
voorkomen. Het is dan ook van belang dat voor de praktijk duidelijk is dat een 
opsporingsambtenaar bevoegd is om bedrijven en instellingen te verplichten mededeling te doen 
of zij toegang hebben tot de in het derde lid bedoelde gegevens. Regeling van deze bevoegdheid is 
ook van belang omdat het antwoord op de vraag of de betrokkene toegang heeft tot bepaalde 
vastgelegde gegevens, al een verstrekking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp kan 
opleveren. In dat geval dient die verstrekking van een wettelijke grondslag te zijn voorzien. Door 
het opnemen van deze bevoegdheid wordt daarin voorzien. 
De bevoegdheid bestaat eruit dat een opsporingsambtenaar degene die daarvoor redelijkerwijs in 
aanmerking komt kan bevelen mede te delen of deze toegang heeft tot de in het derde lid 
bedoelde gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitlevering van die gegevens. Van 
belang is dat een dergelijk bevel kan worden gericht tot “degene die daarvoor redelijkerwijs in 
aanmerking komt”. Dit is een ruimere kring van personen dan degene tot wie een bevel tot 
uitlevering kan worden gericht, te weten “degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat 
hij toegang tot bepaalde voor inbeslagneming vatbare gegevens heeft”. Het gaat er bij het stellen 
van voorvragen nu juist om dat nog geen redelijk vermoeden bestaat dat de betrokkene toegang 
heeft tot de gewenste gegevens. 
De verwijzing naar de uitlevering van gegevens als bedoeld in het derde lid heeft in de eerste 
plaats tot gevolg dat een bevel als bedoeld in het vierde lid alleen kan worden gegeven indien aan 
de criteria voor een bevel tot uitlevering van voor inbeslagneming vatbare gegevens is voldaan. In 
de tweede plaats heeft deze verwijzing tot gevolg dat een bevel als bedoeld in het vierde lid alleen 
kan worden gericht tot diegene die anders dan voor persoonlijk gebruik gegevens verwerkt, zoals 
bedrijven en instellingen. 
Ten slotte is in het vierde lid bepaald dat artikel 2.7.3.3.1 op een bevel als bedoeld in het vierde 
lid niet van toepassing is. Dit betekent dat het vastleggingsvereiste en de voorschriften over de 
inhoud van het bevel in dit geval niet van toepassing zijn. Wel zal de opsporingsambtenaar op 
grond van de algemene verbaliseringsplicht van een dergelijk bevel en daarop verstrekte 
inlichtingen melding in het proces-verbaal moeten maken. 
 
Artikel 2.7.3.3.4 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is vastgelegd dat een bevel tot uitlevering van gegevens aan een aanbieder van 
een communicatiedienst geen betrekking kan hebben op gegevens met betrekking tot niet voor 
het publiek bestemde communicatie. Naar analogie van de bescherming van het briefgeheim komt 
aan die communicatie bijzondere bescherming toe. Zo kan de bevoegdheid worden aangewend 

                                                
77 Rapport van de Commissie strafvorderlijke gegevensvergaring in de informatiemaatschappij, 
Gegevensvergaring in strafvordering. Nieuwe bevoegdheden tot het vorderen van gegevens ten behoeven van 
strafvorderlijk optreden, blz. 59-60. 
78 Zie onder meer Melai/Groenhuijsen, artikel 126nc, aantekening 9 en 10. 
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voor het vergaren van de zogenaamde verkeersgegevens en voor andere gegevens die door de 
aanbieder worden verwerkt, die geen gebruikersgegevens zijn en die geen betrekking hebben op 
niet voor het publiek bestemde communicatie. Hiervoor kan worden gedacht aan een 
opsporingsonderzoek naar fraude met de betalingen van (telefoon)rekeningen, waarbij ten 
behoeve van dat onderzoek aan de aanbieder van een communicatiedienst een bevel wordt gericht 
tot uitlevering van gegevens over de betaling van rekeningen door de verdachte. 
 
Tweede lid 
Hierboven, bij de toelichting op artikel 2.7.3.3.3, is aan de orde gekomen dat de 
opsporingsambtenaar bevoegd is de uitlevering van bepaalde vastgelegde gegevens te bevelen, 
waarvan de uitlevering een geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. Onder deze 
categorie gegevens vallen ook de zogenoemde gebruikersgegevens van een gebruiker van een 
communicatiedienst, bedoeld in het huidige artikel 126na, eerste lid. Dit betreft het nummer en de 
soort dienst van de gebruiker van een communicatiedienst en de gegevens, bedoeld in artikel 
2.7.3.3.3, derde lid, onderdeel a (naam, adres, woonplaats en postadres van de gebruiker). 
Overeenkomstig de bestaande regeling is de opsporingsambtenaar bevoegd uitlevering van deze 
gegevens te vorderen. 
 
Derde lid 
In het derde lid is de bevoegdheid van de officier van justitie geregeld om de aanbieder van een 
communicatiedienst te bevelen een bestandsanalyse te laten uitvoeren, indien dit noodzakelijk is 
voor een bevel tot uitlevering van verkeersgegevens of voor een bevel tot het vastleggen van 
telecommunicatie. Deze bevoegdheid is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige 
artikel 126na, tweede lid.  
 
Artikel 2.7.3.3.5 
Naar analogie van de bijzondere bescherming die het wetboek kent ten aanzien van brieven die 
zijn toevertrouwd aan een postvervoerbedrijf of een andere instelling van vervoer, geniet op grond 
van dat wetboek ook de inhoud van vastgelegde vertrouwelijke communicatie die is opgeslagen bij 
de aanbieder van een communicatiedienst, zoals bijvoorbeeld opgeslagen e-mailberichten, 
bijzondere bescherming. Gewezen kan worden op de huidige artikelen 125la en 126ng, tweede lid, 
die betrekking hebben op gegevens die zijn opgeslagen bij de aanbieder van een 
communicatiedienst en niet voor deze zijn bestemd of van deze afkomstig zijn. Deze gegevens 
mogen op grond van de genoemde artikelen slechts voor de opsporing worden vergaard wanneer 
zij klaarblijkelijk van de verdachte afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn of op hem betrekking 
hebben dan wel wanneer klaarblijkelijk met betrekking tot die gegevens het strafbare feit is 
begaan of die gegevens tot het begaan van het strafbare feit hebben gediend.  
Vertrouwelijke communicatie betreft communicatie die niet voor het publiek toegankelijk is. Het 
gaat dus om gegevens die bestaan uit niet-openbare communicatie, die zijn opgeslagen of 
vastgelegd met het oog op de overdracht of verzending aan een derde. 
 
In het licht van de bijzondere bescherming van vertrouwelijke communicatie is in dit artikel de 
bevoegdheid van de officier van justitie om de uitlevering te bevelen van gegevens met betrekking 
tot niet voor het publiek bestemde communicatie aan bijzondere voorwaarden gebonden. Dit bevel 
kan slechts worden gegevens voor zover het belang van het onderzoek dit dringend vereist. De 
officier van justitie behoeft daartoe bovendien een voorafgaande machtiging van de rechter-
commissaris (zie het huidige artikel 126ng, tweede en vierde lid), naar analogie van de machtiging 
van de rechter-commissaris voor het openen en kennisnemen van de inhoud van een bij het 
postvervoerbedrijf inbeslaggenomen brief (artikel 2.7.2.2.10). Gegevens die bestaan uit 
vertrouwelijke communicatie en die zijn opgeslagen bij de aanbieder van een communicatiedienst, 
kunnen alleen inbeslaggenomen worden, voor zover klaarblijkelijk de gegevens van de verdachte 
afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn of op hem betrekking hebben, ofwel met betrekking tot die 
gegevens het strafbare feit is begaan.  
In het huidige artikel 126ng, derde lid, is bepaald dat de vordering niet kan worden gericht tot de 
verdachte. Dit voorschrift is opgenomen in de algemene bepalingen van dit hoofdstuk (artikel 
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2.7.1.1.4). In dat artikel is eveneens bepaald dat verschoningsgerechtigden niet verplicht zijn aan 
het bevel te voldoen. Dit is in dit wetsvoorstel bepaald in artikel 2.7.6.1.1. De vormvoorschriften 
waarnaar het huidige artikel 126ng, vijfde lid, verwijst, zijn merendeels opgenomen in artikel 
2.7.3.3.1. De grondslag voor een algemene maatregel van bestuur is opgenomen in artikel 
2.7.3.3.11.  
 
Artikel 2.7.3.3.6 
Dit artikel bevat de bevoegdheid om de uitlevering te bevelen van gegevens die na het tijdstip van 
het uitvaardigen van het bevel worden vastgelegd. Dergelijke gegevens worden wel aangeduid als 
toekomstige gegevens (zie het huidige artikel 126ne). Daarnaast kent het huidige wetboek een 
specifieke bepaling met betrekking tot de uitlevering van toekomstige verkeersgegevens, dat wil 
zeggen gegevens over een gebruiker van een communicatiedienst of het communicatieverkeer met 
betrekking tot die gebruiker die na het uitvaardigen van het bevel worden vastgelegd (het huidige 
artikel 126n, eerste lid, onderdeel b). Deze specifieke bepaling is geïntegreerd in het nu 
toegelichte artikel. 
 
Eerste lid 
Het eerste lid bevat de bevoegdheid van de officier van justitie om de uitlevering van toekomstige 
gegevens te bevelen. Deze bevoegdheid is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit de huidige 
artikelen 126ne, eerste lid, eerste volzin, en 126n, eerste lid, onderdeel b. Op grond van het 
eerste lid kan dus ook de aanbieder van een communicatiedienst worden bevolen 
verkeersgegevens uit te leveren die eerst na het tijdstip van het bevel worden verwerkt.  
 
Tweede lid 
Het tweede lid bevat de bevoegdheid van de officier van justitie om, indien het belang van het 
onderzoek dit dringend vereist, te bepalen dat toekomstige gegevens waarvan uitlevering wordt 
bevolen, direct na de verwerking worden uitgeleverd. Deze bevoegdheid is overgenomen uit het 
huidige artikel 126ne, derde lid. Daarbij wordt de volgende inhoudelijke wijziging voorgesteld. 
Voor de directe uitlevering van toekomstige gegevens geldt op grond van de huidige wet dat 
daarvoor een machtiging van de rechter-commissaris is vereist. Dat vereiste houdt niet zozeer 
verband met het feit dat directe uitlevering een grotere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van 
de betrokkene zou maken dan de uitlevering van de gegevens na een bepaalde periode, maar 
veeleer met het feit dat directe uitlevering voor de degene tot wie het bevel is gericht extra 
belastend kan zijn. Hij zal immers alert moeten zijn om zodra de gevraagde gegevens worden 
verwerkt, deze uit te leveren aan de opsporingsdiensten. Dat is ook de reden dat alleen indien het 
belang van het onderzoek dit dringend vereist het gerechtvaardigd is deze extra inspanningen van 
de houder van gegevens te vergen. De huidige wet vereist als gezegd een machtiging van de 
rechter-commissaris. De rechter-commissaris zal, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis, dienen te 
toetsen of sprake is van een dringende noodzaak en of geen onevenredige inspanning van de 
houder van gegevens wordt gevraagd (Kamerstukken II 2003/04, 29 441, nr. 3, blz. 9). 
Voorgesteld wordt het vereiste van een voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris te 
laten vervallen. Toetsing door de rechter-commissaris van het voornemen van de officier van 
justitie om bepaalde opsporingsbevoegdheden in te zetten, is primair gericht op bevoegdheden die 
als bijzonder ingrijpend zijn aan te merken vanwege de inbreuk die zij op fundamentele rechten 
van de betrokkene maken of vanwege het risico voor de integriteit van de opsporing. Voorbeelden 
hiervan zijn inbreuken op het brief- en telefoongeheim, het huisrecht of ingrijpende inbreuken op 
het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het toetsen door de rechter-
commissaris van de vraag of geen onevenredige inspanning wordt vereist van degene die bevolen 
wordt bepaalde gegevens direct uit te leveren, past niet goed binnen deze systematiek. Uiteraard 
dient de officier van justitie bij het voornemen een dergelijk bevel uit te vaardigen, zich 
rekenschap te geven van de gevolgen daarvan voor degene die het bevel moet uitvoeren. Dat 
volgt uit het in de algemene bepalingen in hoofdstuk 1 vastgelegde proportionaliteitsbeginsel. 
 
Derde tot en met zevende lid 



198 
 

Het derde lid is overgenomen uit het huidige artikel 126ne, eerste lid, tweede volzin. Het vierde lid 
is overgenomen uit het huidige artikel 126n, derde lid. Het vijfde lid is overgenomen uit artikel 
126ne, eerste lid, derde volzin. Het zesde lid is overgenomen uit de huidige artikelen 126ne, 
tweede lid, eerste volzin, en 126n, vijfde lid, eerste volzin. Het zevende lid is overgenomen uit het 
huidige artikel 126ne, tweede lid, tweede en derde volzin. 
 
Artikel 2.7.3.3.7 
 
Eerste lid 
Het eerste lid is overgenomen uit het huidige artikel 126bb, eerste en tweede lid, onderdeel a. Met 
“de persoon ten aanzien van wie een bevoegdheid als bedoeld in deze afdeling is uitgeoefend” 
wordt geduid op de persoon op wie de uitgeleverde gegevens betrekking hebben. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid is overgenomen uit het huidige artikel 126bb, derde lid. 
 
Derde lid 
Op de verplichting om de persoon ten aanzien van wie de bevoegdheid is uitgeoefend daarvan in 
kennis te stellen, gelden enkele uitzonderingen. Deze uitzonderingen hebben betrekking op 
bepaalde gegevens waarvan uitlevering als een minder grote inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer is aan te merken. Het gaat om gegevens als bedoeld in de huidige artikelen 126na en 
126nc. De bedoelde uitzonderingen, die zijn opgenomen in het huidige artikel 126bb, vierde lid, 
zijn in het derde lid overgenomen; artikel 2.7.3.3.3, derde lid, en artikel 2.7.3.3.4, eerste lid. Ook 
geldt een uitzondering op de plicht tot kennisgeving dat bevoegdheden zijn uitgeoefend indien de 
officier van justitie het verrichten van een bestandsanalyse heeft bevolen (het huidig artikel 
126na, tweede lid, en artikel 2.7.3.3.4, derde lid). Deze uitzondering geldt thans op grond van 
artikel 126na, derde lid. 
Nieuw is dat wordt voorgesteld de plicht om kennis te geven van de uitoefening van bevoegdheden 
evenmin van toepassing te laten zijn wanneer een bevel tot bevriezing van gegevens is gegeven 
(het huidige artikel 126ni en artikel 2.7.3.3.2). Zoals uit het huidige artikel 126bb, vierde lid, 
blijkt, is de plicht tot kennisgeving niet van toepassing indien sprake is van de uitlevering van 
gegevens die een geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maken. Ook een bevel tot het 
enkele bevriezen van gegevens (het voor een bepaalde periode bewaren en beschikbaar houden 
van vastgelegde gegevens die in het bijzonder vatbaar zijn voor verlies of wijziging) zonder dat dit 
heeft geleid tot de daadwerkelijke uitlevering van die gegevens aan de opsporingsdiensten, vormt 
een geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de persoon ten aanzien van wie de 
gegevens worden bewaard. De gegevens zijn immers in dat geval niet ter beschikking van de 
opsporing gekomen. Wordt het bevel tot het bewaren en beschikbaar houden van gegevens 
opgevolgd door een bevel tot daadwerkelijk uitlevering van de gegevens, dan ontstaat op grond 
van het eerste lid een verplichting om daarvan kennis te geven. Daarom wordt voorgesteld ook het 
bevel tot het enkele bevriezen van gegevens van de bedoelde verplichting uit te zonderen. Via de 
schakelbepaling in artikel 2.7.3.3.9 is verzekerd dat deze verplichting ook geldt indien de 
bevoegdheden zijn uitgeoefend in het geval van een onderzoek naar misdrijven die in 
georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd en in het geval van aanwijzingen van een 
terroristische misdrijf. 
 
Artikel 2.7.3.3.8 
Dit artikel betreft het ontsleutelingsbevel bij de uitoefening van één van de bevoegdheden uit deze 
afdeling. De bepaling is overgenomen uit de huidige artikelen 126nh, 126uh en 126zp. De redactie 
van het artikel is enigszins aangepast. Dit houdt verband met de voortschrijdende techniek rond 
het vergrendelen en ontgrendelen van gegevens. De huidige bepalingen regelen dat een 
ontsleutelingsbevel kan worden gegeven aan degene die redelijkerwijs kan worden vermoed dat 
hij “kennis draagt van de wijze van beveiliging”. Dit is in dit voorstel meer techniekonafhankelijk 
geformuleerd door te bepalen dat het bevel zich richt tot degene van wie redelijkerwijs kan worden 
vermoed dat hij “de versleuteling ongedaan kan maken”. 
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Artikel 2.7.3.3.9 
In het huidige wetboek zijn de verschillende bevoegdheden die strekken tot bewaring of uitlevering 
van gegevens steeds driemaal uitgeschreven. In Titel IV voor het gewone opsporingsonderzoek in 
verband met de verdenking van een misdrijf, in Titel IVA in geval van het onderzoek naar 
misdrijven die in georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd en in Titel VB in geval van 
aanwijzingen van terroristische misdrijven. Als een van de uitgangspunten voor het nieuwe 
wetboek geldt dat een bevoegdheid zoveel mogelijk slechts eenmaal wordt uitgeschreven. Dit 
uitgangspunt heeft geleid tot het nu toegelichte artikel waarin wordt bepaald dat de bepalingen in 
deze afdeling van overeenkomstige toepassing zijn in geval uit feiten en omstandigheden een 
redelijk vermoeden voortvloeit dat in georganiseerd verband ernstige misdrijven worden beraamd 
of gepleegd (eerste lid) of in geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf (tweede lid). 
Eenzelfde systematiek wordt gehanteerd in hoofdstuk 8 met betrekking tot de heimelijke 
bevoegdheden (artikel 2.8.6.1). 
 
Artikel 2.7.3.3.10 
Zoals in paragraaf 9.2.4 is aangegeven, staat het burgers en bedrijven in beginsel vrij om hun 
medewerking te verlenen aan de opsporing. Zij dienen daarbij te handelen in overeenstemming 
met het recht. Dit betekent dat indien de vrijwillige medewerking leidt tot verstrekking van 
persoonsgegevens die onder het regime van de Wbp vallen, de verstrekker van die gegevens dient 
te handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Wbp. Als uitgangspunt voor de 
verstrekking van dergelijke gegevens ten behoeve van de opsporing geldt dat daarvoor een 
wettelijke grondslag moet bestaan. Op grond van de Wbp zijn vier gevallen te onderscheiden 
waarin verstrekking van persoonsgegevens ten behoeve van de opsporing is toegestaan: 
a) de verstrekking ten behoeve van de opsporing is verenigbaar met het doel waarvoor de 

gegevens zijn verwerkt (artikel 9, eerste lid, Wbp); 
b) de verstrekking is noodzakelijk om een wettelijke plicht na te komen (artikel 8, onderdeel c, 

Wbp); 
c) voor zover het gaat om persoonsgegevens die worden verwerkt door een bestuursorgaan, is 

verstrekking aan de opsporingsdiensten toegestaan indien dit noodzakelijk is voor de goede 
vervulling van de publiekrechtelijke taak van het verstrekkende bestuursorgaan of van de 
ontvangende opsporingsdiensten (artikel 8, onderdeel e, Wbp); 

d) de verstrekking is noodzakelijk in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van 
strafbare feiten (artikel 43, onderdeel b, Wbp). 

 
Ad a. verstrekking verenigbaar met het doel van de verwerking 
Dit geval kan zich voordoen wanneer een bedrijf of instelling een of meer beveiligingscamera's 
heeft geïnstalleerd. Als met dergelijke camera's beelden zijn gemaakt die van belang zijn voor de 
opsporing van een strafbaar feit ter voorkoming waarvan die camera's zijn geplaatst, kan 
verstrekking van de beelden aan de politie ter opsporing van dat strafbare feit in 
overeenstemming worden geacht met het doel waarvoor die beelden zijn verwerkt. Dit ligt anders 
wanneer het bijvoorbeeld gaat om camerabeelden van daders die toevallig door de camera zijn 
vastgelegd, maar die geen strafbare feiten hebben begaan tegen het bedrijf dat de 
beveiligingscamera heeft geplaatst. Zo is de verstrekking van beelden van een beveiligingscamera 
door een benzinepomphouder in overeenstemming met het doel waarvoor zij worden verwerkt 
wanneer op die beelden personen zijn vastgelegd die na het tanken zonder te betalen zijn 
weggereden. Verstrekking door de benzinepomphouder van camerabeelden waarop vermoedelijk 
de daders van een woninginbraak drie straten verderop zijn vastgelegd, is daarentegen niet in 
overeenstemming met het doel van de verwerking van die beelden. Verstrekking van deze beelden 
is toegestaan, indien daarvoor een andere grondslag bestaat (zie hiervoor ad b en ad d). 
 
Ad b. verstrekking noodzakelijk ter nakoming van een wettelijke verplichting 
Verstrekking van persoonsgegevens ten behoeve van de opsporing is ook toegelaten indien dit 
noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke plicht (artikel 8, onderdeel c, Wbp). Het bevel tot 
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uitlevering van gegevens roept een dergelijke wettelijke verplichting tot verstrekking in het leven. 
Een ander voorbeeld is artikel 19 WED. 
  
Ad c. verstrekking noodzakelijk voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak 
Op grond van artikel 8, onderdeel e, van de Wbp mogen persoonsgegevens ook worden verwerkt 
en verstrekt wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is voor een goede vervulling van een 
publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan 
waaraan de gegevens worden verstrekt. Voorbeelden van verstrekking op basis van deze 
grondslag zijn verstrekking van gegevens door de Belastingdienst op grond van artikel 67, tweede 
lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met artikel 43c, eerste 
lid, onderdelen h, l, m en w, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen (zie 
Hof Arnhem-Leeuwarden 8 november 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8478 en 
ECLI:NL:GHARL:2013:8480). 
Een ander voorbeeld is verstrekking van bepaalde persoonsgegevens door de gemeente ten 
behoeve van de opsporing en vervolging van strafbare feiten op grond van artikel 59 van de 
Paspoortwet in verband met artikel 73, onderdelen c en d, van de Paspoortuitvoeringsregeling 
Nederland 2001 (HR 13 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX8079, NJ 2012/660). 
Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt verder dat gegevens die worden verwerkt door het 
CJIB op verzoek van de politie mogen worden verstrekt omdat “het CJIB als dienstonderdeel van 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie tevens is belast met de ondersteuning van het openbaar 
ministerie bij de inning van administratieve sancties” (HR 13 november 2012, 
ECLI:NL:HR:2012:BX8079, NJ 2012/660).  
 
Ad d. verstrekking noodzakelijk in het belang van de opsporing van strafbare feiten 
Artikel 43, onderdeel b, Wbp bepaalt dat een bedrijf of instelling persoonsgegevens in afwijking 
van het doel waarvoor zij zijn verwerkt, mag verstrekken voor zover dit noodzakelijk is in het 
belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij de totstandkoming 
van de Wet bevoegdheden vorderen gegevens is vooral aan verstrekking op basis van dit artikel 
veel aandacht besteed. De reden daarvan is dat bij het ontbreken van een wettelijke verplichting 
tot verstrekking van gegevens in het kader van de strafvordering, de opsporingsdiensten waren 
aangewezen op vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens op basis van artikel 43 Wbp. Voor 
verstrekking van persoonsgegevens op basis van deze bepaling dient de verantwoordelijke een 
eigen belangenafweging te maken op basis van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit 
en na te gaan of in het concrete geval een evident opsporingsbelang aanwezig is dat verstrekking 
van de persoonsgegevens rechtvaardigt. In de wetsgeschiedenis van de Wet bevoegdheden 
vorderen gegevens is aangegeven dat dit alleen het geval zal kunnen zijn wanneer de 
verantwoordelijke op eigen initiatief gegevens aan een opsporingsdienst verstrekt, bijvoorbeeld in 
het kader van een aangifte van een strafbaar feit. Het initiatief daartoe mag niet uitgaan van de 
opsporingsinstanties. De achterliggende gedachte daarbij was dat de opsporingsdiensten 
doorgaans geen inzicht kunnen verschaffen en details kunnen prijsgeven over het 
opsporingsonderzoek in welk kader zij de gevraagde persoonsgegevens willen gebruiken. Zonder 
die informatie zal de verantwoordelijke voor de gegevens in beginsel niet in staat zijn de door 
artikel 43 Wbp vereiste belangenafweging te maken. Een verplichting tot verstrekking op basis van 
een in het Wetboek van Strafvordering neergelegde bevoegdheid biedt dan de grondslag voor 
verstrekking van de gegevens (vgl. hiervoor ad b). Bij de totstandkoming van de Wet 
bevoegdheden vorderen gegevens is ervan uitgegaan dat wanneer het initiatief voor vrijwillige 
verstrekking uitgaat van de opsporingsdiensten, de verantwoordelijke nimmer in staat zal zijn te 
beoordelen of er een evident opsporingsbelang aanwezig is. De opsporingsambtenaren moeten 
daarom, wanneer zij de beschikking willen krijgen over persoonsgegevens die onder de Wbp vallen 
en geen andere grond voor verstrekking van de gegevens aanwezig is, altijd gebruik maken van 
de strafvorderlijke bevoegdheden. Deze categorische uitsluiting van de mogelijkheid van vrijwillige 
medewerking is echter een te stellig uitgangspunt en volgt niet zonder meer uit de Wbp. Er laten 
zich situaties denken waarin de verantwoordelijke wel voldoende inzicht heeft of op aangeven van 
de opsporingsambtenaar kan verwerven in het opsporingsbelang zodat hij het belang van de 
bescherming van persoonsgegevens kan afwegen tegen het belang van de opsporing. Het zal dan 
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vaak gaan om gevallen waarin de verantwoordelijke voor de gegevens zelf ook op een of andere 
manier is geconfronteerd met of kennis heeft gekregen van het strafbare feit. Wanneer in een 
winkelstraat een juwelier wordt overvallen, zal er voor de politie geen bezwaar zijn om bij de 
aangrenzende winkeliers duidelijk te maken dat zij in het kader van het onderzoek naar de daders 
de beschikking willen krijgen over de camerabeelden van die winkeliers. Voor de winkelier die 
beschikt over camerabeelden zal het in zo'n situatie betrekkelijk gemakkelijk zijn om vast te 
stellen dat er een evident opsporingsbelang is om de beelden ter beschikking van de politie te 
stellen. In een dergelijk geval is verstrekking van de camerabeelden in overeenstemming met de 
Wbp. Een ander voorbeeld is het geval waarin de politie constateert dat er een verkeersongeluk 
heeft plaatsgevonden en de bestuurder van een betrokken auto is doorgereden, maar het 
kenteken is genoteerd door een getuige. Uit raadpleging van het kentekenregister blijkt dat het 
om een huurauto ging. In een dergelijk geval zal de politie aan de autoverhuurmaatschappij 
duidelijk kunnen maken dat zij een kopie van het huurcontract willen krijgen om de dader op te 
sporen. Ook dan zal de verantwoordelijke voor de gegevens de noodzaak van verstrekking kunnen 
beoordelen en is deze gerechtigd op basis van artikel 43 Wbp de gevraagde gegevens vrijwillig te 
verstrekken. De noodzaak tot geheimhouding van de verstrekking zal in dergelijke gevallen ook 
niet aan de orde zijn. Wanneer de opsporingsdienst daarentegen de verantwoordelijke geen inzicht 
kan verschaffen in het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd, zal de verantwoordelijke 
inderdaad niet in staat zijn de vereiste belangenafweging te maken. In dat geval dient de weg van 
een bevel tot uitlevering van gegevens op basis van de bepalingen in deze afdeling te worden 
bewandeld. Van belang is dat van geval tot geval moet worden bekeken en beoordeeld of onder de 
gegeven omstandigheden om vrijwillige verstrekking van gegevens kan worden verzocht. Van een 
algemene mogelijkheid om in alle gevallen om vrijwillige verstrekking te verzoeken is dus geen 
sprake. 
 
Uit het voorgaande volgt dat wanneer de opsporingsambtenaar voldoende inzicht kan verschaffen 
in het doel en het belang waarvoor de onder de Wbp vallende persoonsgegevens worden 
gevraagd, het verzoeken om vrijwillige verstrekking op grond van artikel 43, onderdeel b, Wbp is 
toegestaan. Op grond van de algemene verbaliseringsplicht zullen het verzoek, de vrijwillige 
medewerking en de verstrekking van de gegevens in het proces-verbaal moeten worden 
gerelateerd, zodat uit het procesdossier blijkt hoe de gegevens zijn verkregen. Voor de gevallen 
waarin geen inzicht in de achtergrond van het verzoek kan worden gegeven blijft het verbod om 
vrijwillige verstrekking van gegevens op grond van artikel 43 Wbp te verzoeken gelden. Omdat dit 
verbod afwijkt van het algemene uitgangspunt dat het burgers en bedrijven vrijstaat om aan de 
opsporing een bijdrage te leveren, is het wenselijk dit verbod wettelijk te verankeren. Dat is 
gebeurd in het nu toegelichte artikel, waarbij het verbod zich beperkt tot de gevallen waarin een 
bevel tot uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in deze afdeling kan worden gegeven. Het 
artikel laat onverlet dat nog steeds in veel gevallen de verstrekking van gegevens zal verlopen via 
een bevel tot uitlevering daarvan. Veel bedrijven, zoals banken, telecom- en internetaanbieders, 
zullen, mede gezien hun geheimhoudingsplicht tegenover hun klanten, slechts gegevens 
verstrekken op basis van een bevel dat hen daartoe verplicht. 
 
Artikel 2.7.3.3.11 
Dit artikel biedt een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen 
met betrekking tot het bepaalde in deze afdeling. Het gaat in het bijzonder om nadere regels met 
betrekking de gegevens waarvan uitlevering kan worden bevolen, de wijze waarop een bevel 
wordt gegeven en de wijze waarop gegevens worden uitgeleverd (zie de huidige artikelen 126n, 
zesde lid, 126na, vierde lid, 126nc, zevende lid, 126nd, zevende lid, 126ne, eerste lid, 126nf, 
vierde lid, en 126ng, vijfde lid). Op dit moment is alleen uitvoering gegeven aan het huidige artikel 
126n, eerste en zesde lid. Dit is het Besluit vorderen gegevens telecommunicatie waarin de 
gegevens worden aangewezen die op grond van het huidige artikel 126n van een aanbieder van 
een communicatiedienst kunnen worden gevorderd. 
 
Titel 7.4 Onderzoek aan elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken 
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In paragraaf 9.2.3 is al ingegaan op het voorstel om regels op te nemen ten aanzien van het 
onderzoek aan elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken. Het uitgangspunt van 
de voorgestelde regeling is dat onderzoek aan elektronische gegevensdragers of geautomatiseerde 
werken slechts plaatsvindt op bevel van de officier van justitie. In de twee afdelingen van deze 
titel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de situatie dat onderzoek wordt gedaan aan een 
inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager of inbeslaggenomen geautomatiseerd werk 
(afdeling 7.4.2) en anderzijds de situatie dat onderzoek wordt gedaan aan een tijdens een 
aanhouding of staandehouding, betreding of doorzoeking van een plaats aangetroffen 
elektronische gegevensdrager of aangetroffen geautomatiseerd werk (afdeling 7.4.1). Het 
onderzoek aan inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers of geautomatiseerde werken vindt 
plaats ter kennisneming van de daarop opgeslagen gegevens. De daartoe bevoegde persoon heeft 
het voorwerp, en daarmee ook de gegevens, dan al onder zich genomen ten behoeve van de 
strafvordering. Het onderzoek aan aangetroffen elektronische gegevensdragers of 
geautomatiseerde werken vindt daarentegen plaats ter inbeslagneming van de daarop opgeslagen 
gegevens. De daartoe bevoegde persoon heeft de gegevens dan nog niet onder zich genomen ten 
behoeve van de strafvordering.  
 
Afdeling 7.4.1 Onderzoek ter inbeslagneming van gegevens 
 
Artikel 2.7.4.1.1 
Dit artikel regelt de bevoegdheid om ter inbeslagneming van gegevens onderzoek te doen naar 
gegevens die zijn opgeslagen op of in een tijdens de aanhouding of staandehouding van een 
verdachte of betreding of doorzoeking van een plaats aangetroffen elektronische gegevensdrager 
of geautomatiseerd werk. Deze gevallen worden geregeld in artikel 2.7.3.2.2. Vandaar dat in 
artikel 2.7.4.1.1 wordt verwezen naar de bevoegdheden, bedoeld in die bepaling. Dit onderzoek 
ter inbeslagneming van gegevens geschiedt op bevel van de officier van justitie. Een bevel van de 
officier van justitie om ter inbeslagneming onderzoek te doen naar gegevens die zijn opgeslagen 
op een aangetroffen elektronische gegevensdrager of in een aangetroffen geautomatiseerd werk 
omvat de bevoegdheid om van dergelijke gegevens kennis te nemen met als doel te bepalen of zij 
voor inbeslagneming vatbaar zijn. Ook omvat een dergelijk bevel de bevoegdheid om te trachten 
toegang te verkrijgen tot die gegevensdrager of dat geautomatiseerde werk, ook indien dit 
betekent dat de daarop aangebrachte beveiliging moet worden doorbroken. 
 
Eerste lid 
Uit de toelichting op de artikelen 2.7.3.1.1 en 2.7.3.2.2 blijkt dat de daartoe bevoegde persoon ter 
inbeslagneming van gegevens een aantal steunbevoegdheden kan uitoefenen die betrekking 
hebben op het betreden en doorzoeken van plaatsen. Ook kan de opsporingsambtenaar bij de 
aanhouding of staandehouding van een verdachte daarvoor vatbare gegevens die de verdachte 
met zich voert in beslag nemen. Het eerste lid heeft betrekking op de gevallen waarin tijdens een 
van deze situaties onderzoek moet worden gedaan aan een aangetroffen elektronische 
gegevensdrager of geautomatiseerd werk met als doel de inbeslagneming van de daarop 
opgeslagen gegevens. Op basis van het huidige artikel 125i geldt al dat het onderzoek aan een 
tijdens een doorzoeking van een plaats aangetroffen elektronische gegevensdrager of 
geautomatiseerd werk slechts kan plaatsvinden op bevel van de officier van justitie. Het nu 
toegelichte artikellid heeft tot gevolg dat, anders dan op grond van het huidige artikel 125i in 
verbinding met artikel 96b, de opsporingsambtenaar die tijdens de doorzoeking van een 
vervoermiddel een elektronische gegevensdrager of geautomatiseerd werk aantreft, in beginsel 
niet meer zelfstandig zal mogen beslissen daaraan onderzoek te doen en de daarop opgeslagen 
gegevens in beslag te nemen. Hij behoeft hiertoe een bevel van de officier van justitie. Hetzelfde 
geldt voor de situaties dat de opsporingsambtenaar bij de aanhouding of staandehouding van een 
verdachte of tijdens het betreden van een plaats onderzoek wil doen aan een aangetroffen 
elektronische gegevensdrager of geautomatiseerd werk. Het bevel tot dat onderzoek kan op grond 
van het derde lid overigens mondeling worden gegeven. 
 
Tweede lid 
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Een bevel tot onderzoek aan een aangetroffen elektronische gegevensdrager of een 
geautomatiseerd werk ter inbeslagneming van de daarop opgeslagen gegevens kan door de 
rechter-commissaris, overeenkomstig het huidige artikel 125i, worden gegeven, indien uitoefening 
van de bevoegdheid waarbij het voorwerp wordt aangetroffen plaatsvindt op zijn bevel en onder 
zijn leiding (artikelen 2.7.8.1 en 2.7.2.2.7). 
 
Derde lid 
In afwijking van artikel 2.7.1.1.2 kan een bevel van de officier van justitie (of in geval van een 
doorzoeking van de rechter-commissaris een bevel van de rechter-commissaris) tot onderzoek aan 
een aangetroffen elektronische gegevensdrager of geautomatiseerd werk mondeling worden 
gegeven. De voortgang van de aanhouding, staandehouding, betreding of doorzoeking dient niet 
onnodig te worden opgehouden vanwege de eis dat dit bevel vooraf moet zijn vastgelegd. Daarom 
bepaalt het derde lid dat in deze situaties het bevel steeds mondeling kan worden gegeven. In 
zoverre wordt afgeweken van artikel 2.7.1.1.2. Met het oog op de controleerbaarheid dient de 
opsporingsambtenaar op grond van de algemene verbaliseringsplicht dan wel melding van het 
bevel te maken in het proces-verbaal. 
 
Artikel 2.7.4.1.2 
Op grond van artikel 2.7.4.1.1, eerste lid, kan tijdens de aanhouding of staandehouding van een 
verdachte of tijdens een betreding of doorzoeking van een plaats op bevel van de officier van 
justitie (of de rechter-commissaris) ter inbeslagneming van gegevens onderzoek worden gedaan 
naar gegevens die zijn opgeslagen op een aangetroffen elektronische gegevensdrager of in een 
aangetroffen geautomatiseerd werk. Het gaat, zoals is aangegeven in de toelichting bij het 
genoemde artikel, om lokaal opgeslagen gegevens, dat wil zeggen om gegevens die zijn 
opgeslagen op de aangetroffen elektronische gegevensdrager of in het aangetroffen 
geautomatiseerd werk. Op grond van het nu toegelichte artikel mag op bevel van de officier van 
justitie vanaf de plaats waar de doorzoeking plaatsvindt ook onderzoek worden gedaan naar 
gegevens die zijn opgeslagen in een geautomatiseerd werk dat zich elders bevindt. In het huidige 
wetboek is deze bevoegdheid voor de situatie van een doorzoeking van een plaats geregeld in 
artikel 125j. Dit wordt ook wel de netwerkzoeking genoemd. De netwerkzoeking heeft als doel 
gegevens die elders zijn opgeslagen, maar die vanaf de plaats waar het onderzoek plaatsvindt 
toegankelijk zijn, in beslag te kunnen nemen. Ten tijde van de introductie van deze bepaling (in 
1993 bij de Wet computercriminaliteit) werd vooral gedacht aan gegevens in een bedrijfsnetwerk, 
opgeslagen op een centrale server die zich op een andere locatie bevindt dan de locatie waar de 
doorzoeking plaatsvindt, maar vanaf die locatie wel toegankelijk zijn. Tegenwoordig kan echter 
ook gedacht worden aan gegevens die zijn opgeslagen in de cloud en via een internetverbinding 
eenvoudig te benaderen zijn. Te denken valt aan gegevens die zijn opgeslagen op Dropbox, 
iCloud, Picasa, Google Drive en andere cloudopslagdiensten. Deze situatie is goed voorstelbaar bij 
een aanhouding van een verdachte. Vanaf zijn smartphone heeft de verdachte immers toegang tot 
de genoemde applicaties. Hierbij dient wel het volgende in ogenschouw te worden genomen. Uit 
de wetsgeschiedenis blijkt dat degene die een netwerkzoeking uitvoert zich ervan dient te 
vergewissen dat het elders aanwezige geautomatiseerd werk binnen zijn bevoegdheid valt. Gaat 
het om een computersysteem dat zich kennelijk in het buitenland bevindt, dan zal hij zich, 
behoudens een uitdrukkelijke verdragsrechtelijke grondslag, van onderzoek daarin moeten 
onthouden (Kamerstukken II 1989/90, 21 551, nr. 3, blz. 11-12). Op de kwestie van 
extraterritorialiteit in verband met het onderzoek in een zich in het buitenland bevindend 
computersysteem is in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel computercriminaliteit III 
ingegaan (Kamerstukken II 2015/16, 34 372, nr. 3, blz. 42-50). Kortheidshalve wordt volstaan 
met daarnaar te verwijzen. 
 
Eerste lid 
Het eerste lid correspondeert grotendeels met het huidige artikel 125j, eerste lid, eerste volzin. In 
navolging van artikel 2.7.4.1.1 is ook dit artikellid aangevuld met de situaties van de aanhouding 
of staandehouding van een verdachte en het betreden van een plaats. Dit is gedaan door niet te 
spreken van “een doorzoeking” maar van “onderzoek als bedoeld in artikel 2.7.4.1.1”. Het huidige 



204 
 

artikel 125j laat in het midden wie bevoegd is het onderzoek in een elders aanwezig 
geautomatiseerd werk te verrichten en wie daartoe beslist. In het eerste lid wordt bepaald dat dit 
geschiedt door de opsporingsambtenaar op bevel van de officier van justitie. Dit sluit aan bij het 
uitgangspunt dat in beginsel de officier van justitie beslist over de inbeslagneming van de 
gegevens. Het bepaalde in de tweede volzin van het huidige artikel 125j, eerste lid, wordt in dit 
wetsvoorstel bestreken door artikel 2.7.3.2.1 (bevoegdheid om gegevens in beslag te nemen) in 
samenhang met artikel 2.7.3.1.2 (gegevens vatbaar voor inbeslagneming). Deze volzin behoeft 
daarom niet terug te keren in het eerste lid. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is het huidige artikel 125j, tweede lid, overgenomen. Ook dit artikellid is 
aangevuld met de situaties van een aanhouding of staande houding van een verdachte of een 
betreding van een plaats (“het onderzoek”). Het doel van dit artikellid is te verduidelijken dat 
alleen onderzoek in een elders aanwezig geautomatiseerd werk mag worden gedaan, voor zover 
tot dat elders aanwezige geautomatiseerde werk vanaf de locatie waar het onderzoek plaatsvindt 
rechtmatig toegang kan worden verkregen (Kamerstukken II 1989/90, 21 551, nr. 3, blz. 27). 
Door middel van een netwerkzoeking kan dus niet worden binnengedrongen in een elders 
aanwezig geautomatiseerd werk waartoe de personen die op de locatie waar het onderzoek 
plaatsvindt plegen te werken of verblijven, geen rechtmatige toegang hebben. 
 
Derde lid 
Het derde lid verklaart artikel 2.7.4.1.1, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing. 
Wanneer een doorzoeking plaatsvindt op bevel van de rechter-commissaris (zie de artikelen 
2.7.8.1 en 2.7.2.2.7), is het geven van een bevel tot het verrichten van een netwerkzoeking aan 
de rechter-commissaris voorbehouden.  
Om dezelfde redenen als die ten grondslag liggen aan artikel 2.7.4.1.1, derde lid, wordt in het nu 
toegelichte artikellid bepaald dat een bevel tot het uitvoeren van een netwerkzoeking mondeling 
kan worden gegeven. Op dit punt wordt afgeweken van de artikelen 2.7.1.1.1 en 2.7.1.1.2. Het 
gaat hier om een bevel dat tijdens een aanhouding of staandehouding of tijdens de uitvoering van 
een betreding of doorzoeking ter plaatse zal worden gegeven. Wordt het bevel mondeling 
gegeven, dan dient daarvan op grond van de algemene verbaliseringsplicht in het proces-verbaal 
door de opsporingsambtenaar melding te worden gemaakt. 
 
Artikel 2.7.4.1.3 
In de toelichting op artikel 2.7.3.3.4 en 2.7.3.3.5 is al ingegaan op het feit dat vertrouwelijke 
communicatie die is opgeslagen op een elektronische gegevensdrager of in een geautomatiseerd 
werk bij de aanbieder van een communicatiedienst, net als een brief die is toevertrouwd aan het 
postvervoerbedrijf, bijzondere bescherming toekomt. De officier van justitie behoeft voor de 
inbeslagneming van dergelijke gegevens een voorafgaande machtiging van de rechter-
commissaris. Deze eis is overgenomen uit het huidige artikel 125la. Daarbij zijn de volgende 
wijzigingen aangebracht. Het huidige artikel 125la is van toepassing op gegevens die worden 
aangetroffen bij een aanbieder van een “openbaar telecommunicatienetwerk of een openbare 
telecommunicatiedienst”. Dit artikel verwijst nog naar de oude aanduiding van vóór de 
inwerkingtreding van de Wet computercriminaliteit II. Deze wet, die onder andere uitvoering gaf 
aan het Cybercrimeverdrag, verving de oude, beperktere definitie van aanbieder van een openbaar 
telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst door het ruimere begrip 
“aanbieder van een communicatiedienst” (het huidige artikel 126la, onderdeel a). Het lijkt erop dat 
destijds ten onrechte is nagelaten ook artikel 125la, dat als enige artikel in het Wetboek van 
Strafvordering nog de oude aanduiding bevat, aan deze nieuwe omschrijving aan te passen. Artikel 
126ng bijvoorbeeld, dat betrekking heeft op de uitlevering van bij de aanbieder vastgelegde 
vertrouwelijke communicatie is destijds wel hieraan aangepast. De modernisering van het wetboek 
biedt de gelegenheid deze omissie recht te zetten. Dit is van belang om een consistente lijn in de 
rechtsbescherming te waarborgen. Wanneer deze aanpassing achterwege zou blijven, dan zou de 
rechtsbescherming in geval van uitlevering van vastgelegde vertrouwelijke communicatie ruimer 
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zijn dan in geval van inbeslagneming van diezelfde vertrouwelijke communicatie tijdens een 
doorzoeking, zonder dat hiervoor een redelijke grond is. 
 
Verder is het vereiste dat de gegevens niet voor de aanbieder bestemd of van deze afkomstig zijn 
vervangen door het vereiste dat de gegevens klaarblijkelijk betrekking hebben op niet voor het 
publiek bestemde communicatie van gebruikers van die communicatiedienst. Met deze bepaling 
wordt beoogd vertrouwelijke communicatie van gebruikers van een communicatiedienst te 
beschermen, naar analogie van de bescherming van het briefgeheim. Daarin past 
terughoudendheid bij het uitvoeren van het onderzoek bij een aanbieder. Als er klaarblijkelijk 
sprake is van dergelijke gegevens, dan gelden de bijzondere voorwaarden van dit artikel voor de 
wijze waarop de gegevens worden vergaard. 
 
Ten aanzien van de betekenis van het artikel bij de uitvoering van onderzoek ter inbeslagneming 
van gegevens op een aangetroffen elektronische gegevensdrager of geautomatiseerd werk(artikel 
2.7.4.1.1) en een netwerkzoeking als bedoeld in artikel 2.7.4.1.2 kan nog het volgende worden 
opgemerkt. Een machtiging van de rechter-commissaris is niet alleen vereist indien de betreding of 
doorzoeking plaatsvindt bij de aanbieder van een communicatiedienst en tijdens die betreding of 
doorzoeking bijvoorbeeld e-mailberichten worden inbeslaggenomen, maar ook indien bijvoorbeeld 
bij de verdachte een netwerkzoeking plaatsvindt op grond van artikel 2.7.4.1.2 en vanaf een 
computer in de woning van de verdachte toegang kan worden verkregen tot vertrouwelijke 
communicatie die in een elders aanwezig geautomatiseerd werk dat in gebruik is bij de aanbieder 
– bijvoorbeeld de server van een aanbieder van een communicatiedienst – is opgeslagen. Ook in 
dat geval is via de netwerkzoeking sprake van inbeslagneming van gegevens die zijn opgeslagen 
in een geautomatiseerd werk dat in gebruik is bij de aanbieder van een communicatiedienst en die 
klaarblijkelijk betrekking hebben op niet voor het publiek bestemde communicatie van gebruikers 
van die communicatiedienst en behoeft de officier van justitie dus een voorafgaande machtiging 
van de rechter-commissaris. 
Voor de volledigheid moet nog worden opgemerkt dat een voorafgaande machtiging van de 
rechter-commissaris niet is vereist wanneer het gaat om de inbeslagneming van vastgelegde 
vertrouwelijke communicatie die bij een ander dan de aanbieder van een communicatiedienst is 
opgeslagen. Email- en WhatsApp-berichten die zijn opgeslagen op een geautomatiseerd werk dat 
in gebruik is bij de verdachte of bij een andere persoon, niet zijnde de aanbieder van een 
communicatiedienst, vallen niet onder de regeling. Hierbij kan een vergelijking worden gemaakt 
met brieven die zijn afgeleverd aan de geadresseerden. Zodra de brief op de deurmat van de 
geadresseerde valt, is het grondwettelijk briefgeheim niet langer van toepassing en is de 
machtiging van de rechter-commissaris voor kennisneming van de inhoud van die brief, bedoeld in 
artikel 2.7.2.2.10, derde lid, niet langer vereist. Evenmin geldt het vereiste van een machtiging 
van de rechter-commissaris voor de inbeslagneming van vastgelegde vertrouwelijke communicatie 
die bij een ander dan de aanbieder van een communicatiedienst is opgeslagen. 
Ten slotte wordt in dit artikel de eis gesteld dat bij een aanbieder van een communicatiedienst 
vastgelegde vertrouwelijke communicatie slechts kan worden inbeslaggenomen, indien het belang 
van het onderzoek dit dringend vereist. Ook dit vereiste is met het oog op de gewenste 
consistentie van de regeling opgenomen. Deze eis is overgenomen uit het huidige artikel 126ng, 
tweede lid (in dit voorstel artikel 2.7.3.3.5). Niet valt in te zien waarom deze eis wel wordt gesteld 
als sprake is van een bevel tot uitlevering van vastgelegde vertrouwelijke communicatie en niet 
wanneer de opsporingsambtenaar zelf (tijdens een doorzoeking of na inbeslagneming van de 
gegevensdrager) de vastgelegde vertrouwelijke communicatie in beslag neemt. 
 
Artikel 2.7.4.1.4 
Het huidige wetboek kent de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een ontsleutelingsbevel te 
geven. Een dergelijk bevel is bedoeld om toegang te krijgen tot een vergrendeld apparaat of tot 
versleutelde gegevens die op een elektronische gegevensdrager of in een geautomatiseerd werk 
zijn opgeslagen. Een dergelijk bevel kan op grond van de huidige wet alleen worden gegeven 
indien dit nodig is om tijdens een doorzoeking van een plaats onderzoek te doen in een ter plaatse 
aangetroffen geautomatiseerd werk (artikel 125k) of indien dit nodig is in het kader van het 
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vorderen van vastgelegde gegevens (artikel 126nh, zie artikel 2.7.3.3.8 in dit voorstel). De huidige 
wet kent niet de mogelijkheid om een ontsleutelingsbevel te geven met als doel onderzoek te 
kunnen doen aan of in een inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager of geautomatiseerd 
werk.  
 
In het nu toegelichte artikel wordt het ontsleutelingsbevel mogelijk gemaakt in de situaties van 
artikel 2.7.4.1.1: onderzoek ter inbeslagneming van gegevens aan een elektronische 
gegevensdrager die of aan een geautomatiseerd werk dat is aangetroffen bij de aanhouding of 
staandehouding van een verdachte of bij een betreding of doorzoeking van een plaats. Artikel 
2.7.4.2.4 verklaart het onderhavige artikel van overeenkomstige toepassing. Hiermee wordt 
verzekerd dat ook in geval van onderzoek ter kennisneming van gegevens aan een 
inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager of inbeslaggenomen geautomatiseerd werk een 
ontsleutelingsbevel kan worden gegeven. 
 
Vergrendeling van inbeslaggenomen apparatuur of versleuteling van op inbeslaggenomen 
apparatuur opgeslagen gegevens vormt voor de opsporing een belangrijke uitdaging. In bepaalde 
gevallen kan het geven van een ontsleutelingsbevel bijdragen aan een effectieve opsporing. Dit 
geldt vooral wanneer bij derden (niet-verdachten) apparatuur is inbeslaggenomen die vergrendeld 
is of waarop versleutelde gegevens zijn opgeslagen. 
De redactie van het artikel is enigszins aangepast. Dit houdt verband met de voortschrijdende 
techniek rond het vergrendelen en ontgrendelen van apparaten. De huidige bepalingen regelen dat 
een ontsleutelingsbevel kan worden gegeven aan degene die redelijkerwijs kan worden vermoed 
dat hij “kennis draagt van de wijze van beveiliging”. Dit is in het nieuwe wetboek meer 
techniekonafhankelijk geformuleerd door te bepalen dat het bevel zich richt tot degene van wie 
redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij “de versleuteling ongedaan kan maken”. Hiermee 
worden ook technieken als het ontgrendelen van apparatuur met een vingerafdruk of irisscan, door 
de wettekst gedekt. Een ontsleutelingsbevel kan niet tot de verdachte worden gericht. Hiervoor 
wordt verwezen naar artikel 2.7.1.1.4 en de op dat artikel gegeven toelichting. 
 
Afdeling 7.4.2 Onderzoek ter kennisneming van gegevens 
Afdeling 7.4.1 heeft betrekking op gevallen waarin een elektronische gegevensdrager of een 
geautomatiseerd werk wordt aangetroffen, waaraan vervolgens onderzoek wordt verricht ter 
inbeslagneming van gegevens zonder dat het voorwerp in beslag wordt genomen. Afdeling 7.4.2 
heeft betrekking op gevallen waarin het voorwerp in beslag is genomen. Ook aan een 
inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager of een inbeslaggenomen geautomatiseerd werk 
kan onderzoek worden gedaan dat is gericht op de gegevens die daarop zijn opgeslagen. Dit 
onderzoek geschiedt ter kennisneming van de daarop opgeslagen gegevens en kan alleen 
geschieden op bevel van de officier van justitie. 
 
Artikel 2.7.4.2.1 
 
Eerste lid 
Het eerste lid is nieuw en heeft betrekking op de situatie dat onderzoek moet worden gedaan aan 
een inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager of in een inbeslaggenomen geautomatiseerd 
werk met als doel kennis te nemen van de daarop opgeslagen gegevens. Voor dit onderzoek 
behoeft de opsporingsambtenaar een bevel van de officier van justitie. Deze eis wordt gesteld 
omdat elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken tegenwoordig zeer grote 
hoeveelheden gegevens kunnen bevatten, soms van zeer uiteenlopende aard. Het onderzoek aan 
dergelijke voorwerpen en de kennisneming van daarop opgeslagen gegevens kan een aanzienlijke 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer opleveren. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 9.2.3. 
 
Indien de opsporingsambtenaar de inhoud van een inbeslaggenomen mobiele telefoon wil kopiëren 
behoeft hij daartoe een bevel van de officier. Kennisnemen als bedoeld in deze bepaling impliceert 
dat de opsporingsambtenaar de gegevens van de inbeslaggenomen mobiele telefoon vastlegt. 
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Tweede lid 
In het tweede lid wordt bepaald dat, indien de inbeslagneming is geschied op bevel van de 
rechter-commissaris, het bevel tot onderzoek aan een inbeslaggenomen elektronische 
gegevensdrager of geautomatiseerd werk aan hem is voorbehouden. Verwezen wordt naar de 
toelichting op artikel 2.7.4.1.1, tweede lid. 
 
Derde lid 
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin het noodzakelijk is dat een opsporingsambtenaar 
direct kennis kan nemen van gegevens die zijn opgeslagen op een inbeslaggenomen elektronische 
gegevensdrager of in een inbeslaggenomen geautomatiseerd werk en een bevel van de officier van 
justitie, als bedoeld in het eerste lid, niet kan worden afgewacht. Gedacht kan worden aan 
gevallen van uitgaansgeweld, waarbij een opsporingsambtenaar ziet dat omstanders de 
geweldpleging hebben gefilmd of foto’s hebben gemaakt met hun smartphone of digitale 
fototoestel. Om te kunnen bepalen welke omstanders als verdachten van de geweldpleging kunnen 
worden aangemerkt en aangehouden moeten worden, kan de opsporingsambtenaar een 
omstander bevelen zijn smartphone of fototoestel uit te leveren, waarna hij op grond van het nu 
toegelichte artikel kennis kan nemen van de gemaakte foto’s en filmpjes die op de 
inbeslaggenomen voorwerpen staan. Het bevel tot uitlevering van de smartphone of het 
fototoestel kan overigens alleen worden gericht aan personen die niet al op grond van de 
waarneming van de opsporingsambtenaar als verdachten zijn aan te merken (zie artikel 
2.7.1.1.4).  
 
De mogelijkheid van dit derde lid tot kennisneming zonder bevel van de officier van justitie 
beperkt zich tot de “directe” kennisneming die de opsporingsambtenaar zonder uitvoerig 
onderzoek (bijvoorbeeld met een technisch hulpmiddel) aan de inbeslaggenomen elektronische 
gegevensdrager of het inbeslaggenomen geautomatiseerd werk kan doen. De “directe” 
kennisneming, bedoeld in dit lid, is daarom beperkt tot de kennisneming die mogelijk is zonder het 
gebruik van een technisch hulpmiddel. Tevens moet deze kennisneming noodzakelijk zijn voor 
direct optreden van de politie dat geen uitstel duldt. In dit soort situaties dient de 
opsporingsambtenaar de elektronische gegevensdrager of het geautomatiseerd werk eerst in 
beslag te nemen alvorens hij kan overgaan tot het kennisnemen van gegevens, bedoeld in dit lid. 
 
Acht de opsporingsambtenaar het noodzakelijk dat de elektronische gegevensdrager of het 
geautomatiseerd werk uitvoerig wordt onderzocht ter kennisneming van gegevens, dan zal hij het 
beslag op de smartphone moeten voortzetten en deze in bewaring moeten nemen, zodat op het 
bureau en na verkregen bevel van de officier van justitie van de daarop opgeslagen gegevens 
kennis kan worden genomen. 
Het staat burgers overigens vrij om op eigen initiatief een opsporingsambtenaar te laten 
kennisnemen van gegevens die bijvoorbeeld op een smartphone zijn opgeslagen. 
 
Vierde lid 
Indien toepassing is gegeven aan het derde lid en de opsporingsambtenaar zonder bevel van de 
officier van justitie direct heeft kennisgenomen van bepaalde gegevens in een elektronische 
gegevensdrager of op een inbeslaggenomen geautomatiseerd werk, maakt de 
opsporingsambtenaar op grond van de algemene verbaliseringsplicht een proces-verbaal op. Het 
vierde lid bevat vervolgens voorschriften over de inhoud van dat proces-verbaal. Dit moet een 
aanduiding bevatten van de gegevens waarvan kennis is genomen op grond van het derde lid. Ook 
moeten de feiten en omstandigheden worden vermeld waaruit blijkt dat aan de wettelijke 
voorwaarden voor de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het derde lid, is voldaan. 
 
Artikel 2.7.4.2.2 
In dit artikel is de “netwerkzoeking” geregeld voor de situatie dat aan een inbeslaggenomen 
geautomatiseerd werk onderzoek ter kennisneming van gegevens wordt gedaan. De 
netwerkzoeking heeft als doel om van gegevens die elders zijn opgeslagen, maar die vanaf de 
plaats waar het onderzoek plaatsvindt toegankelijk zijn, kennis te kunnen nemen. 
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In artikel 2.7.4.1.2 is dit geregeld voor de situatie dat onderzoek ter inbeslagneming van gegevens 
aan een aangetroffen geautomatiseerd werk plaatsvindt. Deze laatste vorm van de netwerkzoeking 
is in het huidige wetboek geregeld in artikel 125j. In artikel 2.7.4.1.2 is deze bevoegdheid 
uitgebreid naar de situaties van aanhouding of staandehouding van een verdachte en de betreding 
van een plaats. In de toelichting op artikel 2.7.4.1.2 is al opgemerkt dat in het kader van een 
netwerkzoeking tegenwoordig ook gedacht kan worden aan gegevens die zijn opgeslagen in de 
cloud en via een internetverbinding eenvoudig te benaderen zijn. Te denken valt aan gegevens die 
zijn opgeslagen op Dropbox, iCloud, Picasa, Google Drive en andere cloudopslagdiensten.  
 
Dit zijn applicaties die ook benaderbaar zijn vanaf een inbeslaggenomen smartphone. Vandaar het 
voorstel om de netwerkzoeking ook mogelijk te maken in het geval een geautomatiseerd werk in 
beslag is genomen. 
 
Eerste lid 
Het eerste lid correspondeert grotendeels met het eerste lid van artikel 2.7.4.1.1 en het huidige 
artikel 125j, eerste lid, eerste volzin. In navolging van artikel 2.7.4.1.1, eerste lid, wordt ook in dit 
artikellid gesproken van “onderzoek als bedoeld in”. Door te verwijzen naar onderzoek als bedoeld 
in artikel 2.7.4.2.1 is duidelijk dat het gaat om onderzoek ter kennisneming van gegevens die zijn 
opgeslagen op een inbeslaggenomen geautomatiseerd werk. De officier van justitie kan bij dat 
onderzoek aan een opsporingsambtenaar bevelen dat hij vanaf de plaats waar hij het onderzoek 
verricht, nader onderzoek doet in een elders aanwezig geautomatiseerd werk naar in dat werk 
opgeslagen gegevens. Dat nader onderzoek is gericht op de kennisneming van die gegevens. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid wordt een beperking gesteld aan het nader onderzoek, bedoeld in het eerste lid. 
Dit nader onderzoek reikt niet verder dan voor zover de persoon onder wie het geautomatiseerd 
werk in beslag is genomen met toestemming van de rechthebbende tot het elders aanwezig 
geautomatiseerd werk, daartoe toegang heeft. Er kan alleen onderzoek in dat elders aanwezig 
geautomatiseerd werk worden gedaan, indien daartoe rechtmatig toegang kan worden verkregen 
met toestemming van de rechthebbende. Ook dit lid correspondeert daarmee grotendeels met het 
tweede lid van artikel 2.7.4.1.1 en het huidige artikel 125j, tweede lid, zij het dat deze situatie 
zich richt op het inbeslaggenomen geautomatiseerd werk. 
 
Derde lid 
Het derde lid verklaart artikel 2.7.4.2.1, tweede, van overeenkomstige toepassing. Wanneer de 
inbeslagneming van een geautomatiseerd werk is geschied op bevel van de rechter-commissaris, 
is het geven van een bevel tot het verrichten van een netwerkzoeking aan de rechter-commissaris 
voorbehouden. In tegenstelling tot artikel 2.7.4.1.2 is een mondeling bevel niet mogelijk, tenzij 
daartoe een dringende noodzaak bestaat (zie artikel 2.7.1.1.2). 
 
Artikel 2.7.4.2.3 
Dit artikel voorziet in de bescherming van gegevens met betrekking tot niet voor het publiek 
bestemde communicatie, die is opgeslagen in een inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager 
of op een inbeslaggenomen geautomatiseerd werk. Hiermee wordt aangesloten op een soortgelijke 
regeling in artikel 2.7.4.1.3. Bij de toelichting op dat artikel is al aan de orde gekomen dat er 
aanleiding bestaat tot aanpassing van de reikwijdte van het huidige artikel 125la. Het huidige 
artikel 125la, waarin extra waarborgen zijn opgenomen met betrekking tot de inbeslagneming van 
bij de aanbieder van een communicatiedienst vastgelegde vertrouwelijke communicatie, is echter 
beperkt tot inbeslagneming van bij die aanbieder vastgelegde vertrouwelijke communicatie die 
tijdens een betreding of doorzoeking wordt aangetroffen. Dit betekent dat de waarborgen van het 
artikel niet gelden wanneer bijvoorbeeld een server bij de aanbieder van een communicatiedienst 
wordt inbeslaggenomen en deze daarna wordt onderzocht met het oog op de kennisneming van de 
daarop opgeslagen gegevens. In dat geval geschiedt de kennisneming van de gegevens immers 
niet tijdens de betreding of doorzoeking, maar daarna. Dit is een onwenselijke situatie. De 
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waarborg van rechterlijke betrokkenheid ten aanzien van het vergaren van bij de aanbieder 
vastgelegde vertrouwelijke communicatie dient te gelden ongeacht de wijze waarop die 
communicatie wordt vergaard. Daarom geldt de vereiste machtiging van de rechter-commissaris 
op grond van het nu toegelichte artikel ook indien een bevel als bedoeld in artikel 2.7.4.2.1 wordt 
gegeven met het oog op de kennisneming van vastgelegde vertrouwelijke communicatie die is 
opgeslagen op een inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager of inbeslaggenomen 
geautomatiseerd werk dat in gebruik is bij de aanbieder van een communicatiedienst. Overigens 
kan voor de toelichting op deze bepaling worden verwezen naar de toelichting op artikel 2.7.4.1.3. 
De bijzondere bescherming van vertrouwelijke communicatie, naar analogie van de bescherming 
van het briefgeheim, staat in de weg aan uitoefening van de bevoegdheid tot directe kennisneming 
van de gegevens door een opsporingsambtenaar. Een dergelijke mogelijkheid is bij de artikelen 
2.7.3.3.5 en 2.7.4.1.3 evenmin voorzien. Dit is in het derde lid vastgelegd. 
 
Artikel 2.7.4.2.4 
In dit artikel wordt de bepaling van artikel 2.7.4.1.4 van overeenkomstige toepassing verklaard. 
Deze bepaling heeft betrekking op het geven van een ontsleutelingsbevel. Verwezen wordt naar de 
toelichting op artikel 2.7.4.1.4. 
 
Titel 7.5 Ontoegankelijkmaking en vernietiging van gegevens  
In deze titel zijn de bepalingen die betrekking hebben op de ontoegankelijkmaking en vernietiging 
van gegevens opgenomen. Op enkele punten is de reikwijdte ervan uitgebreid. Dit wordt hierna 
toegelicht. Ook het huidige wetboek kent al een regeling voor de ontoegankelijkmaking en 
vernietiging van gegevens (onder meer het huidige artikel 125o). Indien tijdens een onderzoek 
aan elektronische gegevensdrager of geautomatiseerd werk ter inbeslagneming of kennisneming 
van gegevens gegevens worden aangetroffen met betrekking tot welke of met behulp waarvan het 
strafbare feit is begaan en het ter beëindiging van het strafbare feit of ter voorkoming van nieuwe 
strafbare feiten noodzakelijk is dat deze gegevens niet langer voor de betrokkene en anderen 
beschikbaar zijn, kunnen deze gegevens op bevel van de officier van justitie als tijdelijke 
maatregel ontoegankelijk worden gemaakt (het huidige artikel 125o) en kan de rechter vervolgens 
beslissen dat deze gegevens definitief worden vernietigd (de huidige artikelen 354 en 552fa). 
 
Artikel 2.7.3.5.1  
In dit artikel is de bevoegdheid geregeld om gegevens die zijn aangetroffen bij een onderzoek aan 
een elektronische gegevensdrager of in een geautomatiseerd werk en met betrekking tot welke of 
met behulp waarvan het strafbare feit is begaan, ontoegankelijk te maken, voor zover die 
ontoegankelijkmaking noodzakelijk is ter beëindiging van het strafbare feit of ter voorkoming van 
nieuwe strafbare feiten. Dergelijke gegevens worden ook wel aangeduid als “illegale content”. De 
officier van justitie is bevoegd het in dit artikel geregelde bevel te geven. De bepaling is van 
toepassing op “onderzoek als bedoeld in titel 7.4” en geldt dus zowel voor de gevallen waarin 
onderzoek ter inbeslagneming van gegevens wordt gedaan aan een aangetroffen elektronische 
gegevensdrager of geautomatiseerd werk als voor de gevallen waarin onderzoek ter kennisneming 
van gegevens wordt gedaan aan een inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager of 
geautomatiseerd werk. 
 
Eerste lid 
De bevoegdheid die in het eerste lid is neergelegd, is overgenomen uit het huidige artikel 125o. 
Voorgesteld wordt de reikwijdte ervan langs twee lijnen uit te breiden. Dit houdt verband met het 
volgende.  
Naar geldend recht is de bevoegdheid om gegevens ontoegankelijk te maken beperkt tot gegevens 
die worden aangetroffen in een geautomatiseerd werk tijdens een doorzoeking van een plaats ter 
vastlegging van gegevens. Het is dus op grond van het huidige wetboek niet mogelijk om daarvoor 
vatbare gegevens ontoegankelijk te maken indien die bij een onderzoek aan een inbeslaggenomen 
geautomatiseerd werk worden aangetroffen. In de praktijk leidt dit ertoe dat nadat het onderzoek 
aan een inbeslaggenomen geautomatiseerd werk is afgerond en de relevante gegevens zijn 
gekopieerd, het beslag op het voorwerp wordt voortgezet met het oog op de verbeurdverklaring of 
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onttrekking aan het verkeer van het geautomatiseerd werk. Dit betekent echter dat daarmee ook 
de “legale content”, dat wil zeggen gegevens die zijn opgeslagen in het geautomatiseerd werk en 
niet voor ontoegankelijkmaking in aanmerking komen, zoals bijvoorbeeld persoonlijke 
administratie, elektronische correspondentie of vakantiefoto's, voor de verdachte verloren gaat, 
voor zover hij hiervan zelf niet eerder een kopie heeft gemaakt. Dat zou onder omstandigheden 
disproportioneel kunnen zijn. Door de ontoegankelijkmaking en vernietiging van daarvoor vatbare 
gegevens ook mogelijk te maken in geval dergelijke gegevens worden aangetroffen op een 
inbeslaggenomen geautomatiseerd werk, kan de officier van justitie op grond van deze bepaling 
bevelen dat de “illegale content” ontoegankelijk wordt gemaakt en kan hij vervolgens, op grond 
van artikel 2.7.5.3 of het huidige artikel 354 (dat te zijner tijd zal worden verwerkt in het 
wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 4 van het nieuwe wetboek over de berechting), van de 
rechter vorderen dat deze ontoegankelijk gemaakte gegevens worden vernietigd, waarna het 
geautomatiseerd werk met uitsluitend “legale content” kan worden teruggegeven aan de 
beslagene. 
 
Verder wordt voorgesteld de gronden voor ontoegankelijkmaking, en in het verlengde daarvan de 
gronden voor vernietiging van gegevens op grond van artikel 2.7.5.3, uit te breiden. De reden 
hiervan is de volgende. Naar geldend recht laten de artikelen 125o en 552fa alleen 
ontoegankelijkmaking en vernietiging van gegevens toe indien het gaat om gegevens met 
betrekking tot welke of met behulp waarvan een strafbaar feit is begaan, voor zover de 
ontoegankelijkmaking respectievelijk vernietiging noodzakelijk is ter voorkoming van nieuwe 
strafbare feiten. Het komt echter voor dat bij een onderzoek aan een elektronische 
gegevensdrager of een geautomatiseerd werk gegevens worden aangetroffen waarvan niet kan 
worden vastgesteld dat ze zijn gebruikt voor het begaan van een strafbaar feit, maar waarvan wel 
kan worden vastgesteld dat zij tot het begaan van een strafbaar feit kunnen dienen en dat het 
daarom onwenselijk is dat zij in het maatschappelijk verkeer terugkeren. Een voorbeeld is een op 
een computer aangetroffen lijst met creditcardgegevens, zonder dat hiervoor een plausibele 
verklaring kan worden gegeven. Wanneer kan worden aangenomen dat dergelijke gegevens 
bedoeld zijn om strafbare feiten mee te begaan, maar niet kan worden aangetoond dat dit al is 
gebeurd, kunnen dergelijke gegevens op grond van het geldende recht niet ontoegankelijk worden 
gemaakt en vernietigd.  
 
Wanneer de vergelijking met voorwerpen wordt getrokken, kan worden gewezen op artikel 36d Sr 
dat een grondslag biedt voor de onttrekking aan het verkeer van voorwerpen die aan de dader of 
verdachte toebehoren en die bij gelegenheid van het onderzoek naar het strafbare feit dat door 
hem is begaan of het strafbare feit waarvan hij wordt verdacht, zijn aangetroffen en die van 
zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit ervan in strijd is met de wet of het algemeen 
belang. Door te bepalen dat ook gegevens die bij een onderzoek aan een elektronische 
gegevensdrager of geautomatiseerd werk zijn aangetroffen en die van zodanige aard zijn dat het 
ongecontroleerde bezit ervan in strijd is met de wet of het algemeen belang ontoegankelijk kunnen 
worden gemaakt en op grond van artikel 2.7.5.3 kunnen worden vernietigd, voor zover dit 
noodzakelijk is ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten, kan voorkomen worden dat dergelijke 
gegevens ter beschikking komen van de rechthebbende en voor illegale doeleinden worden 
aangewend. 
 
Tegen de ontoegankelijkmaking staat beklag open en alleen de rechter kan beslissen tot de 
definitieve vernietiging van ontoegankelijk gemaakte gegevens. Aldus is voorzien in de 
noodzakelijke rechtsbescherming voor belanghebbenden. 
 
Ten slotte wordt de regeling in zoverre nog uitgebreid dat deze zich niet beperkt tot gegevens die 
zijn aangetroffen bij een onderzoek aan een geautomatiseerd werk, maar zich ook uitstrekt tot 
gegevens die zijn aangetroffen bij een onderzoek aan een elektronische gegevensdrager die niet 
als geautomatiseerd werk is aan te merken. Het gaat dan dus om gegevensdragers die zelfstandig 
geen bewerkingen kunnen uitvoeren, maar uitsluitend dienen om elektronische gegevens op te 
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slaan, zoals een usb-stick of een externe harde schijf (zie ook de definitie van een elektronische 
gegevensdrager in artikel 2.1.1.1, onderdeel d). 
 
Tweede lid 
Het tweede lid bepaalt dat de artikelen 2.7.4.1.1, tweede lid, en 2.7.4.2.1, tweede lid, van 
overeenkomstige toepassing zijn. Indien een doorzoeking plaatsvindt op bevel van de rechter-
commissaris, is het geven van een bevel tot ontoegankelijkmaking van gegevens daarmee 
voorbehouden aan de rechter-commissaris (artikel 2.7.4.1.1, tweede lid). Ook indien de 
inbeslagneming van een elektronische gegevensdrager of geautomatiseerd werk is geschied op 
bevel van de rechter-commissaris, is het geven van het bevel tot ontoegankelijkmaking van 
gegevens aan hem voorbehouden (artikel 2.7.4.2.1, tweede lid). 
 
Derde lid 
Het artikellid omvat de “notificatieplicht” in het geval er een bevel tot ontoegankelijkmaking van 
gegevens wordt gegeven. De officier van justitie is in deze situatie in beginsel (“zoveel mogelijk”) 
verplicht een aantal personen te informeren. Deze verplichting maakt onderdeel uit van het 
huidige artikel 125m. In dit voorstel wordt deze notificatieplicht beperkt voorgesteld, omdat op 
grond van de huidige regeling de kring van betrokkenen erg groot kan zijn en deze notificatieplicht 
daarmee een te grote last voor het opsporingsapparaat oplevert. Dit speelt met name bij de 
“verantwoordelijke voor de gegevens”, bedoeld in het huidige artikel 125m, derde lid, onderdeel b. 
Lang niet altijd is duidelijk wie de verantwoordelijke voor de gegevens is en daarnaast kunnen dit 
heel veel personen zijn, indien het gaat om een groot aantal gegevens. 
 
Indien sprake is van onderzoek aan een aangetroffen elektronische gegevensdrager of 
aangetroffen geautomatiseerd werk als bedoeld in afdeling 7.4.1 en de officier van justitie op basis 
van het eerste lid van dit artikel beveelt tot de ontoegankelijkmaking van gegevens, dient degene 
bij wie het onderzoek plaatsvindt hierover te worden geïnformeerd door middel van een 
schriftelijke kennisgeving. Deze regeling komt overeen met die van artikel 2.7.3.1.3, eerste lid, 
waarin is bepaald dat van de inbeslagneming van gegevens degene bij wie de gegevens in beslag 
zijn genomen moet worden geïnformeerd. Ook sluit dit goed aan bij de “rechthebbende van een 
plaats waar een doorzoeking heeft plaatsgevonden”, bedoeld in het huidige artikel 125m, derde 
lid, onderdeel c. 
 
Daarnaast dient de officier van justitie degene bij wie de elektronische gegevensdrager of het 
geautomatiseerd werk in beslag is genomen schriftelijk in kennis te stellen indien een onderzoek 
aan een inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager of een inbeslaggenomen geautomatiseerd 
werk als bedoeld in afdeling 7.4.2 heeft geleid tot een bevel tot ontoegankelijkmaking van 
gegevens. Dit sluit aan bij de regeling van artikel 2.7.2.2.12, waarin wordt bepaald dat degene bij 
wie een voorwerp is inbeslaggenomen daarover wordt ingelicht. 
 
Artikel 2.7.3.1.3, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. Dat betekent dat de officier van 
justitie kan bepalen dat de uitreiking van de schriftelijke ennisgeving wordt uitgesteld, zolang het 
belang van het onderzoek zich tegen uitreiking verzet. De uitreiking kan achterwege blijven, indien 
degene bij wie het onderzoek plaatsvindt of het voorwerp in beslag is genomen de verdachte is en 
uit de processtukken van de uitoefening van de bevoegdheid blijkt. 
 
Vierde lid 
Het vierde lid bepaalt dat zodra het belang van de strafvordering zich niet meer verzet tegen de 
opheffing van de ontoegankelijkmaking, de officier van justitie dan wel de rechter-commissaris, 
indien deze de ontoegankelijkmaking heeft bevolen, bepaalt dat de ontoegankelijkmaking 
ongedaan wordt gemaakt. Deze bepaling is overgenomen uit het huidige artikel 125o, derde lid. 
 
 
Artikel 2.7.5.2 
Dit artikel is toegelicht in paragraaf 9.1. 
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Artikel 2.7.5.3 
Ontoegankelijkmaking van gegevens is een tijdelijke maatregel. Alleen de rechter is bevoegd te 
beslissen over de definitieve vernietiging van ontoegankelijk gemaakte gegevens. Dit kan bij 
einduitspraak, indien de zaak door een dagvaarding aan de rechter is voorgelegd, op grond van 
het huidige artikel 354, dat te zijner tijd een plaats zal krijgen in het wetsvoorstel tot vaststelling 
van Boek 4 van het nieuwe wetboek (De berechting). Indien de zaak echter niet voor de rechter 
gebracht wordt, dient de ontoegankelijkmaking ongedaan gemaakt te worden wat ertoe leidt dat 
de gegevens weer ter beschikking komen van de rechthebbende. Dat kan tot onwenselijke 
situaties leiden die vergelijkbaar zijn met de situatie dat voorwerpen die voor onttrekking aan het 
verkeer vatbaar zijn, teruggegeven moeten worden aan de beslagene omdat strafvervolging 
achterwege blijft. Het huidige artikel 552fa voorziet daarom in een regeling waarbij de officier van 
justitie een afzonderlijke beslissing van de raadkamer kan vorderen strekkende tot definitieve 
vernietiging van ontoegankelijk gemaakte gegevens. Deze regeling is in het nu toegelichte artikel 
met enkele hierna toe te lichten inhoudelijke wijzigingen overgenomen.  
 
Eerste lid 
Ten opzichte van de geldende tekst wordt een verruiming van de mogelijkheden om gegevens te 
vernietigen voorgesteld. De reden hiervan is hierboven toegelicht bij artikel 2.7.5.1, eerste lid. Het 
huidige artikel 552fa laat alleen vernietiging van ontoegankelijk gemaakte gegevens toe indien het 
gaat om gegevens met betrekking tot welke of met behulp waarvan een strafbaar feit is begaan 
(onderdeel a), voor zover de vernietiging noodzakelijk is ter voorkoming van nieuwe strafbare 
feiten. In onderdeel b is bepaald dat ontoegankelijk gemaakte gegevens ook kunnen worden 
vernietigd indien het gegevens betreft die van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit 
ervan in strijd is met de wet of het algemeen belang, voor zover de vernietiging noodzakelijk is ter 
voorkoming van nieuwe strafbare feiten. 
 
Tweede tot en met zesde lid 
Het tweede tot en met zesde lid zijn overgenomen uit het huidige artikel 552fa, tweede tot en met 
vierde lid. Waar aangewezen is de redactie daarbij in overeenstemming gebracht met de 
terminologie van artikel 2.7.5.1. 
Het tweede lid bepaalt welk gerecht bevoegd is een beslissing tot vernietiging van gegevens te 
nemen. Voor een nadere toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting op artikel 
2.7.2.5.1. Het zesde lid regelt de mogelijkheden om tegen een beslissing van de raadkamer op te 
komen. De bepaling dat de behandeling van een vordering tot vernietiging van gegevens door de 
raadkamer in het openbaar plaatsvindt (zie het huidige artikel 552fa, derde lid, in verbinding met 
het huidige artikel 552f, vierde lid) is niet afzonderlijk opgenomen omdat dit al in algemene zin is 
bepaald in de bepalingen met betrekking tot raadkamerprocedures in het wetsvoorstel tot 
vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek (Strafvordering in het algemeen). 
 
Titel 7.6 Bevoegdheden met betrekking tot voorwerpen en gegevens waarover het 
verschoningsrecht zich uitstrekt 
In deze titel zijn de bepalingen bijeengebracht die betrekking hebben op de inbeslagneming van 
voorwerpen of gegevens waarover het verschoningsrecht zich mogelijk uitstrekt. De titel is 
onderverdeeld in twee afdelingen: afdeling 7.6.1 over bevelen aan verschoningsgerechtigden en 
afdeling 7.6.2 over voorwerpen en gegevens waarover het professioneel verschoningsrecht zich 
uitstrekt. 
 
Afdeling 7.6.1 Bevelen aan verschoningsgerechtigden 
Anders dan de bepalingen in afdeling 7.6.2 heeft de bepaling in deze afdeling niet alleen 
betrekking op het professioneel verschoningsrecht (zie artikel 1.6.2.2.2 in het wetsvoorstel tot 
vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek), maar ook op het verschoningsrecht van bloed- 
en aanverwanten (zie de artikelen 1.6.2.1.1 en 1.6.2.2.1 in dat wetsvoorstel). 
 
Artikel 2.7.6.1.1 
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Dit artikel komt overeen met het huidige artikel 96a, derde lid, dat in het huidige wetboek in 
verschillende andere artikelen van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. Het artikel 
bepaalt, kort samengevat, dat verschoningsgerechtigden niet aan de bevelen met betrekking tot 
voorwerpen en gegevens, bedoeld in hoofdstuk 7, hoeven te voldoen. Door de bepaling hier 
algemeen op te nemen, kunnen veelvuldige verwijzingen (zoals in het huidige wetboek naar artikel 
96a) worden voorkomen. Een aantal bevelen is in het tweede lid uitgezonderd. Het betreft bevelen 
waarbij ook in het huidige wetboek niet is bepaald dat verschoningsgerechtigden daaraan niet 
behoeven te voldoen (artikel 96a is in dat geval niet van overeenkomstige toepassing verklaard), 
zoals bijvoorbeeld bevriezingsbevelen. 
 
Afdeling 7.6.2 Voorwerpen en gegevens waarover het professioneel verschoningsrecht 
zich uitstrekt 
De bepalingen in deze afdeling hebben uitsluitend betrekking op het professioneel 
verschoningsrecht. 
 
Artikel 2.7.6.2.1 
In verband met de leesbaarheid van de bepalingen en het voorkomen van herhaalde verwijzingen 
is er in deze afdeling voor gekozen de termen “professioneel verschoningsrecht” en “professioneel 
verschoningsgerechtigde” te definiëren.  
 
§ 7.6.2.1 Doorzoeking kantoor professioneel verschoningsgerechtigde 
 
Artikel 2.7.6.2.2.1 
 
Eerste lid 
Het eerste lid komt overeen met het huidige artikel 98, vijfde lid. Er zijn twee wijzigingen 
doorgevoerd. Allereerst is “voor zover het zonder schending van het stands- beroeps- of 
ambtsgeheim kan geschieden” vervangen door “voor zover het zonder schending van het 
verschoningsrecht kan geschieden”. Daarnaast is de verwijzing naar de zogenoemde corpora en 
instrumenta delicti verplaatst naar artikel 2.7.6.2.2.2. Zie voor een toelichting op beide wijzigingen 
de toelichting op artikel 2.7.6.2.2.2. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid komt overeen met het huidige artikel 125l en heeft betrekking op het onderzoek 
aan elektronische gegevensdragers en in geautomatiseerde werken. Ook hier is “voor zover het 
zonder schending van het verschoningsrecht kan geschieden” vervangen door “voor zover het 
zonder schending van het verschoningsrecht kan geschieden”. 
 
§ 7.6.2.2 Inbeslagneming bij professioneel verschoningsgerechtigden 
Deze paragraaf gaat over de inbeslagneming “bij” professioneel verschoningsgerechtigden. De 
bepalingen over verschoningsgerechtigde informatie die wordt aangetroffen bij anderen (personen 
aan wie zelf geen professioneel verschoningsrecht toekomt), zijn opgenomen in § 7.6.2.3.  
De procedure is in paragraaf 9.6 van het algemeen deel van deze memorie in hoofdlijnen 
toegelicht. Omdat het goeddeels gaat om nieuwe bepalingen worden deze artikelsgewijs wat 
uitgebreider toegelicht. 
 
Artikel 2.7.6.2.2.1 
In de voorgestelde regeling is ervoor gekozen een onderscheid te maken tussen de 
inbeslagneming van voorwerpen en gegevens waarover het verschoningsrecht zich uitstrekt en de 
kennisneming daarvan. Deze wijziging houdt verband met de bestaande praktijk waarin 
voorwerpen en gegevens in verschillende situaties naar het kabinet van de rechter-commissaris 
worden gebracht opdat de rechter-commissaris daar tot een weloverwogen oordeel over het 
verschoningsrecht kan komen. Zie ook de toelichting bij onderdeel b. Wanneer voorwerpen en 
gegevens naar het kabinet van de rechter-commissaris worden gebracht, is al sprake van 
inbeslagneming. Dat neemt niet weg dat van die voorwerpen en gegevens geen kennis mag 
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worden genomen totdat onherroepelijk is beslist over of het verschoningsrecht zich over de 
voorwerpen en gegevens uitstrekt. Dat wordt vastgelegd in de artikelen 2.7.6.2.2.2 en 
2.7.6.2.2.4.  
Strikt genomen is de voorgestelde bepaling, waarin wordt opgenomen dat de voorwerpen of 
gegevens waarover het verschoningsrecht zich uitstrekt ook niet in beslag genomen mogen 
worden niet nodig. Uit de combinatie van de bepaling dat van de betreffende voorwerpen en 
gegevens geen kennis mag worden genomen (artikel 2.7.6.2.2.2), dat daar niet naar gezocht mag 
worden (artikel 2.7.6.2.1.1) en de bepalingen met de gronden voor het beslag (artikelen 
2.7.2.1.1, 2.7.2.1.2 en 2.7.3.1.2) volgt al dat voorwerpen en gegevens waarover het 
verschoningsrecht zich uitstrekt niet in beslag mogen worden genomen, tenzij een van de 
uitzonderingen die kennisneming van de informatie mogelijk maken van toepassing is. Om 
onduidelijkheden hierover in de praktijk te voorkomen, is er evenwel voor gekozen dit expliciet 
wettelijk vast te leggen. 
 
Aanhef 
Het uitgangspunt van de huidige regeling is dat voorwerpen en gegevens waarover het 
verschoningsrecht zich uitstrekt niet in beslag worden genomen, tenzij zich een aantal 
uitzonderingen voordoen. Ook in de nieuwe regeling blijft dit uitgangspunt gelden. Het 
uitgangspunt wordt opgenomen in de aanhef. De uitzonderingen zijn opgenomen in de onderdelen 
a en b. De zinsnede “daarvoor vatbare voorwerpen en gegevens” verwijst naar de artikelen 
2.7.2.1.1, 2.7.2.1.2 en 2.7.3.1.2. Dat wil zeggen dat het alleen kan gaan om voorwerpen en 
gegevens die op grond van die artikelen in beslag kunnen worden genomen. Zie ook de toelichting 
bij onderdeel b. 
 
Onderdeel a 
Onderdeel a gaat uit van de gevallen waarin de rechter-commissaris, die ook is belast met de 
doorzoeking bij de verschoningsgerechtigde, ter plaatse beslist over de inbeslagneming. Als hij 
overeenkomstig de voorgeschreven procedure oordeelt dat het verschoningsrecht zich over 
bepaalde informatie niet uitstrekt of een van de uitzonderingen daarop van toepassing is, kunnen 
de voorwerpen en gegevens in beslag worden genomen. In het huidige wetboek volgt dit uit artikel 
98, eerste lid (niet onder het verschoningsrecht, toestemming verschoningsgerechtigde), artikel 
98, vijfde lid (corpora en instrumenta delicti) en de rechtspraak van de Hoge Raad (zeer 
uitzonderlijke omstandigheden). De rechter-commissaris beslist in dit geval in één keer over de 
inbeslagneming en de kennisneming. Overigens betekent de beslissing van de rechter-commissaris 
nog niet dat ook direct kennis mag worden genomen van de gegevens en de aan de voorwerpen te 
ontlenen informatie. Uit artikel 2.7.6.2.2.4 volgt dat eerst moet worden gewacht totdat die 
beslissing onherroepelijk is geworden.  
 
Onderdeel b 
In de praktijk komt het voor dat stukken naar het kabinet van de rechter-commissaris worden 
gebracht en dat de rechter-commissaris pas daar een beslissing neemt over de vraag of de 
voorwerpen en gegevens onder het verschoningsrecht vallen en zo ja, of een van de 
uitzonderingen daarop van toepassing is. In onderdeel b wordt voorgesteld deze bestaande 
praktijk waarin informatie ten behoeve van de besluitvorming verzegeld wordt meegenomen – de 
zogenoemde “gesloten envelop-procedure” – van een wettelijke basis te voorzien.  
Uitgangspunt blijft dat de rechter-commissaris ter plaatse beslist over de inbeslagneming. Het 
meenemen van de voorwerpen en gegevens voorafgaand aan die beslissing is op grond van 
onderdeel b slechts mogelijk wanneer dit nodig is voor de beoordeling of het verschoningsrecht 
zich over die voorwerpen en gegevens uitstrekt, of een van de uitzonderingsgronden van 
toepassing is, of voor het kunnen volgen van de voorgeschreven procedure. Daarbij kan allereerst 
gedacht worden aan gevallen waarin sprake is van grote hoeveelheden informatie waarbij een 
schifting gemaakt moet worden tussen informatie die wel en informatie die niet onder het 
verschoningsrecht valt (“bulkbeoordelingen”). Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij de 
inbeslagneming van de administratie van een ziekenhuis, waarin ook medische gegevens kunnen 
worden aangetroffen. Het ter plaatse beoordelen van de informatie kan dan zodanig veel tijd 
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kosten (en daardoor de (bedrijfs)activiteiten van de beslagene stilleggen of doorkruisen) dat het 
wenselijk is dat de voorwerpen of de (kopieën van de) gegevens worden meegenomen. 
Ook kan worden gedacht aan gevallen waarin de rechter-commissaris niet de autoriteit is die in 
eerste instantie tot inbeslagneming overgaat. Wanneer informatie waarover het verschoningsrecht 
zich vermoedelijk uitstrekt bij de in beslag te nemen stukken wordt aangetroffen, moet contact 
worden opgenomen met de rechter-commissaris. Hij kan dan mogelijk meteen beslissen of de 
situatie laten bevriezen, maar het kan ook zo zijn dat – als hij op dat moment niet in staat is om 
een zorgvuldige beoordeling te maken of op dat moment geen contact met hem mogelijk is – de 
vermoedelijk verschoningsgerechtigde informatie naar zijn kabinet wordt gebracht, opdat de 
rechter-commissaris daar kan beslissen over de vraag of de informatie onder het 
verschoningsrecht valt en zo ja, of een van de uitzonderingen daarop van toepassing is. 
Ten slotte kan gedacht worden aan gevallen waarin de verschoningsgerechtigde of een 
vertegenwoordiger van de beroepsgroep op het moment van de doorzoeking niet bereikbaar is om 
zijn standpunt respectievelijk zijn advies te geven over de vraag of de informatie onder het 
verschoningsrecht valt. Het brengen van de voorwerpen en gegevens naar het kabinet is dan 
nodig om de voorgeschreven procedure te kunnen volgen. Dit zal zich in de praktijk overigens 
voornamelijk voordoen wanneer de informatie bij niet-verschoningsgerechtigden wordt 
aangetroffen. De rechter-commissaris kan dan de voorwerpen en gegevens (laten) meenemen en 
vervolgens contact zoeken met de verschoningsgerechtigde en een vertegenwoordiger van de 
beroepsgroep. 
Omdat ook bij dit artikelonderdeel al sprake is van beslag, zijn ook in deze situatie – voor zover 
daarvan in deze titel niet wordt afgeweken – de algemene regels over het beslag van toepassing. 
Zie over hoe moet worden omgegaan met een tegen het beslag aangewend rechtsmiddel voordat 
door de rechter-commissaris is beslist over de kennisneming de artikelsgewijze toelichting bij 
paragraaf 7.6.2.4. 
Op deze plaats wordt nog opgemerkt dat dit artikelonderdeel het niet mogelijk maakt alle 
voorwerpen en gegevens in beslag te nemen ongeacht of zij van belang zijn voor het 
opsporingsonderzoek. Zoals hierboven al toegelicht volgt uit de zinsnede “daarvoor vatbare 
voorwerpen en gegevens” in de aanhef dat het alleen kan gaan om voorwerpen en gegevens die 
op grond van de artikelen 2.7.2.1.1, 2.7.2.1.2 en 2.7.3.1.2 in beslag genomen mogen worden. 
Tot slot, de opsporingsambtenaren en de officier van justitie mogen geen kennis nemen van 
informatie die vermoedelijk onder het verschoningsrecht valt totdat de beslissing over de 
kennisneming onherroepelijk is, ook niet wanneer die informatie op grond van dit artikelonderdeel 
wel in beslag genomen mag worden. Dat volgt uit de artikelen 2.7.6.2.2.2 en 2.7.6.2.2.4. Dit 
betekent dat de voorwerpen en gegevens op grond van onderdeel b alleen verzegeld naar het 
kabinet van de rechter-commissaris mogen worden gebracht (de “gesloten envelop-procedure”). 
 
Artikel 2.7.6.2.2.2 
Zoals bij de toelichting op artikel 2.7.6.2.2.1 aan de orde kwam, wordt een onderscheid 
aangebracht tussen inbeslagneming en kennisneming van informatie waarover het 
verschoningsrecht zich uitstrekt. Zoals daar aan de orde kwam, mag dergelijke informatie onder 
de in dat artikel genoemde omstandigheden in beslag worden genomen. Daarmee mag evenwel 
nog niet ook tot kennisneming van die informatie worden overgegaan. In het nu toegelichte artikel 
wordt geregeld in welke gevallen van de informatie mag worden kennisgenomen. Het moment 
waarop tot kennisneming mag worden overgegaan, volgt uit artikel 2.7.6.2.2.4.  
Voorgesteld wordt om zowel het uitgangspunt dat informatie waarover het verschoningsrecht zich 
uitstrekt geen kennis mag worden genomen, als de drie uitzonderingen daarop op te nemen in één 
artikel. Zo is in één oogopslag helder wat het toetsingskader is en in welke gevallen van informatie 
(geen) kennis mag worden genomen. 
 
Aanhef 
De aanhef vervangt het huidige artikel 98, eerste lid, waarin het uitgangspunt is opgenomen dat 
van informatie waarover het verschoningsrecht zich uitstrekt geen kennis wordt genomen. Er 
wordt een aantal redactionele wijzigingen voorgesteld. De zinsnede “tot welke hun plicht tot 
geheimhouding zich uitstrekt” wordt vervangen door “waarover het verschoningsrecht zich 
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uitstrekt”. De reden daarvan is dat een geheimhoudingsplicht niet automatisch leidt tot een 
verschoningsrecht. Een geheimhoudingsplicht is weliswaar een voorwaarde voor het 
verschoningsrecht, maar is niet de enige voorwaarde daarvoor. Zie nader de artikelsgewijze 
toelichting op artikel 1.6.2.2.2 van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe 
wetboek. Voor de beantwoording van de vraag over welke informatie het verschoningsrecht zich 
uitstrekt, moet worden aangesloten bij het criterium zoals dat is opgenomen in artikel 1.6.2.2.2. 
Het gaat om informatie waarover de verschoningsgerechtigde zich, indien hij als getuige daarover 
zou worden bevraagd, zou kunnen verschonen op grond van artikel 1.6.2.2.2. Dit betekent dat het 
moet gaan om vertrouwelijke informatie die is verstrekt of verkregen in het kader van het beroep 
in verband waarmee het verschoningsrecht is toegekend. 
De term “brieven en andere geschriften” uit het huidige artikel 98 wordt vervangen door 
“gegevens of aan voorwerpen te ontlenen informatie”. De huidige terminologie is gedateerd. Veel 
gegevens worden tegenwoordig digitaal bewaard. Gedacht kan worden aan digitale administraties 
bij bedrijven en aan correspondentie per email. Over het algemeen wordt aangenomen dat de 
term “geschrift” zich niet beperkt tot op papier neergelegde, dadelijke leesbare teksten. Een op 
eenvoudige wijze leesbaar te maken (digitale) tekst is ook een geschrift. Daarnaast geldt dat 
digitale gegevens die het verschoningsrecht raken, op basis van de huidige artikelen 125i e.v. (zie 
in het bijzonder het huidige artikel 125l) een soortgelijke bescherming kennen als “analoge” 
geschriften. Daarom wordt voorgesteld de terminologie te moderniseren en te voorzien in één 
regeling voor zowel analoge als digitale gegevens. Dit gebeurt door de term “brieven of andere 
geschriften” te vervangen door “gegevens”. Daarmee wordt ook benadrukt dat niet zozeer de 
vorm waarin de gegevens zijn opgeslagen (de gegevensdrager), maar de inhoud van de gegevens 
van belang is voor de vraag of zij onder het bereik van het verschoningsrecht vallen. Dit sluit aan 
bij de wijziging (als voorgesteld in artikel 2.8.1.4.1 in hoofdstuk 8, heimelijke bevoegdheden) van 
het huidige artikel 126aa, tweede lid, waarin “processen-verbaal of andere voorwerpen” wordt 
vervangen door de term “gegevens”. 
Ook wordt “aan voorwerpen te ontlenen informatie” toegevoegd. De huidige beperking tot brieven 
en andere geschriften zou strikt genomen betekenen dat wanneer een arts bijvoorbeeld een 
bloedmonster of urinemonster van de verdachte onder zich heeft, dat voorwerp in beslag kan 
worden genomen en de informatie die daaraan kan worden ontleend, kan worden gebruikt. 
Hierdoor ontstaat theoretisch de situatie dat de arts zich kan verschonen van het afgeven van het 
medische dossier waarin de resultaten van onderzoek aan een bloedmonster zijn opgenomen, 
maar dat hij wel het bloedmonster moet afgeven, waaruit politie en justitie die resultaten dan 
vervolgens kunnen afleiden. Dit staat op gespannen voet met de ratio van de regeling, te weten 
dat personen niet belemmerd moeten worden om zich tot een verschoningsgerechtigde te wenden 
om bijstand en advies. In de praktijk wordt al aangenomen dat dergelijke aan voorwerpen te 
ontlenen informatie ook onder het verschoningsrecht valt. Daarbij moet worden opgemerkt dat ten 
aanzien van voorwerpen of gegevens die voorwerp van het strafbare feit uitmaken (corpora) of tot 
het begaan daarvan gediend hebben (instrumenta), een beroep op het verschoningsrecht 
overigens niet zal slagen. Zie ook de toelichting bij onderdeel b. 
 
Onderdeel a 
Dit onderdeel komt overeen met het huidige artikel 98, eerste lid, en laat toe dat van 
verschoningsgerechtigde informatie kennis mag worden genomen met toestemming van de 
verschoningsgerechtigde. Dit moet worden bezien tegen de achtergrond dat het verschoningsrecht 
een recht is dat kán worden ingeroepen. Het is aan de verschoningsgerechtigde om met 
inachtneming van zijn beroepsnormen te bepalen of hij zich wil beroepen op zijn 
verschoningsrecht. Overigens ligt het voor de hand dat de verschoningsgerechtigde, vanwege zijn 
geheimhoudingsplicht, in beginsel een beroep zal doen op zijn verschoningsrecht. 
 
Onderdeel b 
Een tweede geval waarin van gegevens en aan voorwerpen te ontlenen informatie kennis mag 
worden genomen, ondanks dat zij voldoen aan het criterium van artikel 1.6.2.2.2, betreft het 
geval waarin die voorwerpen of gegevens voorwerp uitmaken van het strafbare feit (corpus) of tot 
het plegen daarvan hebben gediend (instrumentum). Dit volgt al uit het huidige artikel 98, vijfde 
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lid. In dat artikellid wordt nog gesproken over “brieven of andere geschriften”. Dat betekent dat 
bijvoorbeeld het originele vervalste geschrift dat aan een advocaat in bewaring is gegeven, in 
beslag genomen mag worden. Ook emailberichten of notulen die betrekking hebben op overleg 
over of het uitdenken van strafbare gedragingen, of concepten van (valse) overeenkomsten 
kunnen worden aangemerkt als instrumenta delicti (HR 26 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:110, 
NJ 2016/163). 
Zoals gezegd strekt het verschoningsrecht zich in het kader van de inbeslagneming niet alleen uit 
over brieven en geschriften, maar ook over andere voorwerpen. Dat geldt dus ook voor de regeling 
van de corpora en instrumenta. Ook andere voorwerpen dan brieven of geschriften die corpus of 
instrumentum zijn, kunnen inbeslaggenomen worden. Gedacht kan worden aan het vuurwapen dat 
aan een advocaat in bewaring is gegeven en de bolletjes die de arts verwijdert uit de maag van 
een bolletjesslikker. 
 
Onderdeel c 
Een laatste geval waarin aan gegevens of aan voorwerpen te ontlenen informatie waarover het 
verschoningsrecht zich uitstrekt, kennis kan worden genomen, betreft het geval waarin naar het 
oordeel van de rechter-commissaris zeer uitzonderlijke omstandigheden maken dat het belang van 
de waarheidsvinding in een individueel geval zwaarder weegt dan het maatschappelijk belang dat 
ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaring tot de verschoningsgerechtigde kan wenden. 
Zoals in paragraaf 9.6 aan de orde kwam ligt aan het professioneel verschoningsrecht ten 
grondslag dat het belang van de waarheidsvinding moet wijken voor het maatschappelijk belang 
dat ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene om bijstand en 
advies tot bepaalde hulpverleners moet kunnen wenden. Tegelijkertijd is het verschoningsrecht 
niet absoluut. Zo kunnen corpora en instrumenta al op grond van het huidige artikel 98 in beslag 
worden genomen (zie ook onderdeel b). Daarnaast volgt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad 
dat in zeer uitzonderlijke omstandigheden in een individueel geval het belang van de 
waarheidsvinding kan prevaleren boven het belang dat met het verschoningsrecht wordt 
beschermd (HR 1 maart 1985, NJ 1986/173 en HR 7 juni 1985, NJ 1986/174). In die gevallen kan 
informatie waarover het verschoningsrecht zich uitstrekt niettemin worden gebruikt in de zaak. Dit 
wordt ook wel aangeduid als een “doorbreking” van het verschoningsrecht. Ten aanzien van het 
strafrecht heeft de jurisprudentie over de zeer uitzonderlijke omstandigheden zich vooral rondom 
de doorzoeking en de inbeslagneming ontwikkeld. Maar ook ten aanzien van digitale gegevens die 
zijn ingevoerd door of vanwege een verschoningsgerechtigde (het huidige artikel 125l), geldt dat 
in zeer uitzonderlijke omstandigheden waarin het belang van de waarheidsvinding moet prevaleren 
boven het belang dat door het verschoningsrecht wordt beschermd, onderzoek aan deze gegevens 
mogelijk is (Kamerstukken II 1989/90, 21 551, nr. 3, blz. 28; HR 10 maart 2009, NJ 2009/151). 
In de strafrechtelijke literatuur is gepleit voor codificatie van de jurisprudentie over de zeer 
uitzonderlijke omstandigheden.79 Bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel is eveneens vanuit de 
praktijk de wens om codificatie naar voren gebracht. Zie vooral de adviezen uitgebracht bij de 
contourennota door het platform BOD’en, het openbaar ministerie en de Raad voor de rechtspraak. 
In de voorgestelde wettekst is aansluiting gezocht bij het criterium zoals dat is geformuleerd in de 
jurisprudentie van de Hoge Raad. Van belang is dat het moet gaan om “zeer uitzonderlijke 
omstandigheden”. Niet ieder geval waarin het verschoningsrecht een drempel voor de 
waarheidsvinding opwerpt, komt dus voor doorbreking in aanmerking. Inherent aan het 
verschoningsrecht is immers dat het belang van de waarheidsvinding nu juist moet wijken voor 
een ander, hoger, belang. Uit de verschillende arresten van de Hoge Raad (Vgl. onder meer HR 26 
mei 2009, NJ 2009/263 en HR 28 februari 2012, NJ 2012/537) kunnen de volgende factoren 
worden afgeleid die betrokken worden bij de beoordeling of sprake is van zeer uitzonderlijke 
omstandigheden: a. de vraag of de verschoningsgerechtigde zelf verdachte is; b. de aard, omvang 
en context van de gevraagde gegevens; c. het belang van de desbetreffende strafzaak; d. de 

                                                
79 Zie P.A.M. Mevis, “De bescherming van het verschoningsrecht uit hoofde van beroep, stand of ambt bij de 
toepassing van dwangmiddelen”, DD 2006, blz. 230; T. Bertens en F. Vellinga-Schootstra, “Grondslagen en 
strafprocessuele gevolgen va 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 2013, blz. 233. 
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vraag of belanghebbenden toestemming voor verstrekking hebben gegeven; e. de vraag in 
hoeverre de gegevens de verschoningsgerechtigde zelf betreffen; f. de vraag in hoeverre de 
desbetreffende gegevens op andere wijze zouden kunnen worden verkregen; g. het belang van de 
desbetreffende gegevens. 
Op basis van de jurisprudentie kan geen doorslaggevende betekenis aan één van deze factoren 
worden gegeven; zij moeten in onderlinge samenhang worden bezien. Specifiek met betrekking tot 
de factor onder a kan het volgende worden opgemerkt. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad 
kan worden afgeleid dat een factor die meeweegt is of de verschoningsgerechtigde zelf verdachte 
is. Tegelijkertijd is de enkele verdenking onvoldoende grond om het verschoningsrecht te 
doorbreken. Dat kan wel het geval zijn wanneer er sprake is van een verdenking van een ernstig 
strafbaar feit, zoals het vormen van een crimineel samenwerkingsverband tussen de 
verschoningsgerechtigde en de hulpzoekende (Zie onder meer HR 14 oktober 1986, NJ 1987/490, 
HR 12 februari 2002, NJ 2002/439 en HR 19 mei 2009, NJ 2009/443). Een tweede in de 
rechtspraak erkend geval waarin sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden, is het geval 
waarin de verschoningsgerechtigde een strafbaar feit tegen de hulpzoekende pleegt. Gedacht kan 
worden aan het geval waarin de patiënt als gevolg van het vermoedelijke ernstig verwijtbaar 
ondeskundig handelen van een arts is overleden (Zie onder meer HR 21 oktober 2008, NJ 
2008/630). Het is evenwel niet noodzakelijk dat de hulpzoekende respectievelijk degene wiens 
gegevens het betreft ook het directe slachtoffer van het strafbare feit is (vgl. HR 27 mei 2008, NJ 
2008/407). 
Voor het aannemen van zeer uitzonderlijke omstandigheden is niet steeds vereist dat de 
verschoningsgerechtigde ook zelf verdachte is. Gedacht kan worden aan gevallen waarin de de 
verschoningsgerechtigde niet verdacht wordt van ernstige strafbare feiten, maar ernstige strafbare 
feiten worden vermoed ten aanzien van aan de zorg van de verschoningsgerechtigde 
toevertrouwde personen. Een voorbeeld uit de jurisprudentie betreft het geval waarin twee 
medepatiënten verdacht werden van seksueel misbruik van een andere in een centrum voor 
jeugdpsychiatrie opgenomen patiënt. De personalia (naam-, adres en woonplaatsgegevens) van de 
alleen bij naam bekende verdachten werden gevraagd aan de psychiater-directeur van de 
inrichting (HR 29 juni 2004, NJ 2005/273). Een tweede voorbeeld heeft betrekking op de situatie 
waarin er wel een vermoeden bestaat van een ernstig strafbaar feit dat in het kader van de 
verleende zorg is begaan, maar (nog) niet duidelijk is wie daarvoor verantwoordelijk is. De vraag 
of in dat geval sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden moet volgens de Hoge Raad in 
voorkomende gevallen mede worden beantwoord tegen de achtergrond van de uit de artikelen 2 
(recht op leven) en 3 (verbod op foltering) van het EVRM voortvloeiende positieve verplichting van 
de Staat tot het doen van effectief en onafhankelijk onderzoek naar strafbare feiten die een 
inbreuk maken op deze rechten (HR 5 juli 2011, NJ 2011/416).  
Er moet steeds in het individuele geval een zorgvuldige weging plaatsvinden, waarbij – conform 
het wettelijke uitgangspunt – de eerbiediging van het verschoningsrecht uitgangspunt dient te 
zijn. Er moet met grote zorg worden nagegaan of er daadwerkelijk sprake is van zeer 
uitzonderlijke omstandigheden die een inbreuk op het verschoningsrecht kunnen rechtvaardigen. 
Groot gewicht moet worden toegekend aan de vraag of er een minder ingrijpend alternatief 
voorhanden is dan de doorbreking van het verschoningsrecht. Dit betekent dat al bij de beslissing 
over de doorzoeking ter inbeslagneming moet worden nagegaan of de gegevens niet op een 
andere wijze verkregen kunnen worden. Bovendien mag de kennisneming van de voorwerpen en 
gegevens niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor het aan het licht brengen van de 
waarheid. Dit betekent dat wanneer voor de waarheidsvinding kan worden volstaan met de 
kennisneming van een beperkt deel van de informatie of met kennisneming van geanonimiseerde 
informatie, daarmee moet worden volstaan. Het is in eerste instantie aan de opsporing en het 
openbaar ministerie om – gegeven het uitgangspunt dat het verschoningsrecht in principe dient te 
worden geëerbiedigd – te onderbouwen waarom een doorbreking in een individueel geval 
noodzakelijk is. Daarnaast rust een belangrijke taak op de rechter-commissaris om in volle 
omvang te toetsen of van een zeer uitzonderlijke omstandigheid sprake is. De rechter zal, indien 
hij zeer uitzonderlijke omstandigheden aanwezig acht, dit oordeel uitvoerig moeten motiveren. De 
Hoge Raad spreekt in dit verband over “zware motiveringseisen” (HR 9 mei 2006, NJ 2006/622). 
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Artikel 2.7.6.2.2.3 
Dit artikel wijst de rechter-commissaris aan als degene die beslist over de kennisneming van 
verschoningsgerechtigde informatie. Eveneens wordt de procedure beschreven die moet worden 
gevolgd om tot een beslissing over de kennisneming te komen. Het artikel bepaalt dat de rechter-
commissaris de verschoningsgerechtigde in de gelegenheid stelt zijn standpunt kenbaar te maken 
en dat hij zich door een vertegenwoordiger van de beroepsgroep van de verschoningsgerechtigde 
kan (en in sommige gevallen: moet) laten voorlichten voordat hij een beslissing neemt. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid wordt de rechter-commissaris aangewezen als de autoriteit die de beslissing 
neemt. In het huidige wetboek is dat bepaald in artikel 98, eerste lid, tweede volzin. Bepaald is dat 
de rechter-commissaris beslist “over de kennisneming, bedoeld in artikel 2.7.6.2.2.2”. Hiermee 
wordt de huidige tekst van artikel 98 verhelderd. In de huidige tekst staat: “De rechter-
commissaris is bevoegd ter zake te beslissen”. De nieuwe tekst maakt duidelijk dat het gaat om de 
beslissing over de kennisneming van vermoedelijk verschoningsgerechtigde informatie. 
Hoewel het standpunt van de verschoningsgerechtigde het uitgangspunt van de procedure is en 
het advies van de vertegenwoordiger van de beroepsgroep een belangrijke rol kan spelen (zie de 
toelichting bij het derde en vierde lid), is het de rechter-commissaris die de beslissing over de 
kennisneming neemt (vgl. HR 18 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5297, NJ 2003/621 en HR 2 juli 
2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0434 NJ 2014/12). De rechter-commissaris beslist daarbij uiteindelijk 
op eigen kompas, vooral wat betreft de vraag of de stukken van belang zijn voor de 
waarheidsvinding, of sprake is van corpora en instrumenta en of er sprake is van zeer 
uitzonderlijke omstandigheden. Dit zijn immers beslissingen waarbij ook zaken betrokken kunnen 
worden waar de verschoningsgerechtigde of de vertegenwoordiger van de beroepsgroep minder 
zicht op hebben. Zij kennen immers het achterliggende strafdossier niet (volledig). De rechter-
commissaris is, met zijn kennis van de inhoud van het strafdossier, het standpunt van de 
verschoningsgerechtigde en het advies van de vertegenwoordiger van de beroepsgroep het best 
toegerust om de beslissing te nemen. 
Het ligt voor de hand dat de rechter-commissaris die over de kennisneming beslist dezelfde is als 
de rechter-commissaris die de doorzoeking ter inbeslagneming bij de verschoningsgerechtigde 
heeft uitgevoerd. In gevallen waarin de inbeslagneming heeft plaatsgevonden zonder 
betrokkenheid van de rechter-commissaris – bijvoorbeeld omdat er geen doorzoeking “bij” een 
verschoningsgerechtigde was – dan zijn de gewone relatieve competentieregels van toepassing.  
 
Tweede lid 
In de huidige praktijk zijn, vooral wanneer grote hoeveelheden informatie in beslag worden 
genomen waartussen zich vermoedelijk verschoningsgerechtigde informatie bevindt 
(“bulkbeoordelingen”), verschillende werkwijzen ontwikkeld. Kort samengevat hebben deze 
werkwijzen met elkaar gemeen dat vermoedelijk verschoningsrechtgerechtigde informatie eerst 
aan een zogenaamde geheimhoudersopsporingsambtenaar (ook wel: “medewerker 
geheimhouding”) wordt voorgelegd. De geheimhoudersopsporingsambtenaar is geen aparte functie 
binnen de opsporing maar een rol die wordt uitgeoefend door een opsporingsambtenaar die niet bij 
het opsporingsonderzoek in de concrete zaak betrokken is. Door deze functionaris wordt in ieder 
geval een eerste inschatting gemaakt over of de informatie onder het verschoningsrecht valt. Ook 
komt het voor dat hij alvast globaal beziet of de informatie ook (mogelijk) relevant is voor het 
opsporingsonderzoek. Al dan niet via een “geheimhoudersofficier van justitie” of een gewone 
officier van justitie wordt de informatie die relevant is en mogelijk onder het verschoningsrecht 
valt aan de rechter-commissaris voorgelegd. De rechter-commissaris beoordeelt vervolgens de 
informatie die na de voorselectie die door deze functionarissen aan hem wordt voorgelegd.  
Het tweede lid, waarin is bepaald dat de rechter-commissaris zich bij de besluitvorming over het 
verschoningsrecht uitsluitend kan laten ondersteunen door medewerkers van zijn kabinet, brengt 
mee dat er in de voorgestelde procedure geen rol als inhoudelijke beoordelaar is weggelegd voor 
de “geheimhoudersopsporingsambtenaar” en de “geheimhoudersofficier van justitie”. Tijdens de 
consultatieperiode zal in overleg met de ketenpartners en de betrokken beroepsgroepen worden 
bekeken hoe en door wie de rechter-commissaris moet worden ondersteund en welke expertise 
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een ondersteunende functionaris moet hebben. Het uitgangspunt dat door opsporingsambtenaren 
niet inhoudelijk kennis wordt genomen van de verschoningsgerechtigde informatie – een 
uitgangspunt dat tot op heden door alle betrokkenen onderschreven is - blijft daarbij gehandhaafd. 
 
Derde lid 
In het derde lid is vastgelegd dat de rechter-commissaris voordat hij beslist de 
verschoningsgerechtigde in de gelegenheid stelt zijn standpunt kenbaar te maken. Dit standpunt 
vormt het uitgangspunt van de beoordeling door de rechter-commissaris. Het wordt geëerbiedigd, 
tenzij er redelijkerwijs geen twijfel over kan bestaan dat dat standpunt onjuist is. Het blijft echter 
de rechter-commissaris die uiteindelijk beslist (zie ook de toelichting bij het eerste lid). 
Wanneer de verschoningsgerechtigde zich beroept op zijn verschoningsrecht, kan de rechter-
commissaris hem vragen om een nadere onderbouwing daarvan. De wijze waarop het standpunt 
van de verschoningsgerechtigde wordt verkregen is niet aan regels gebonden. De rechter-
commissaris kan bijvoorbeeld telefonisch contact hebben met de verschoningsgerechtigde, hem 
ter plekke naar zijn standpunt vragen of de verschoningsgerechtigde op zijn kabinet horen. Ook 
kan de verschoningsgerechtigde schriftelijk zijn standpunt kenbaar maken. De rechter-
commissaris krijgt expliciet de bevoegdheid om te beslissen dat de verschoningsgerechtigde buiten 
aanwezigheid van anderen, waaronder het openbaar ministerie, kan worden gehoord. Aldus krijgt 
de verschoningsgerechtigde de gelegenheid om bij zijn onderbouwing meer informatie te geven 
dan mogelijk zou zijn wanneer bijvoorbeeld het openbaar ministerie ook aanwezig is. 
Het derde lid biedt ruimte om in gevallen waarin het niet mogelijk is het standpunt van de 
verschoningsgerechtigde te verkrijgen, daarvan af te zien. Dit volgt uit de zinsnede “zo mogelijk”. 
Gezien het uitgangspunt dat het standpunt van de verschoningsgerechtigde wordt geëerbiedigd 
tenzij er redelijkerwijs geen twijfel over kan bestaan dat dit standpunt onjuist is, mogen de nodige 
inspanningen worden verwacht om de verschoningsgerechtigde in de gelegenheid te stellen zijn 
standpunt kenbaar te maken, vooral in gevallen waarin de rechter-commissaris voornemens is te 
beslissen dat de voorwerpen of gegevens in beslag mogen worden genomen. In uiterste gevallen 
mag echter van het horen van de verschoningsgerechtigde worden afgezien. Gedacht kan worden 
aan gevallen waarin de verschoningsgerechtigde na de nodige inspanningen ook na verloop van 
enige tijd onvindbaar blijkt of na herhaalde verzoeken daartoe zijn standpunt niet kenbaar maakt. 
Ook kan worden gedacht aan het geval waarin de verschoningsgerechtigde overleden is. In die 
gevallen moet wel het advies van een vertegenwoordiger van de beroepsgroep worden gevraagd 
(zie de toelichting op het vierde lid). 
 
Vierde lid 
Het vierde lid heeft betrekking op het vragen van voorlichting of advies aan een 
vertegenwoordiger van de beroepsgroep. Bij advocaten kan worden gedacht aan de Deken, bij 
notarissen aan de Ringvoorzitter. Voor de overige beroepsgroepen kan worden gedacht aan een 
vooraanstaand lid van de beroepsgroep. 
In het wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken (34 032) wordt voorgesteld in het huidige 
artikel 98 de voorziening op te nemen dat de rechter-commissaris zich kan laten voorlichten door 
een vertegenwoordiger van de beroepsgroep waartoe de verschoningsgerechtigde behoort. Dit 
sluit aan bij de huidige praktijk waarin een dergelijk werkwijze veelal gevolgd wordt. Het gaat in 
dat wetsvoorstel om een bevoegdheid voor de rechter-commissaris, niet om een (verplichtend) 
voorschrift. Het belang van de aanwezigheid van een gezaghebbend vertegenwoordiger van de 
beroepsgroep bij een doorzoeking bij een verschoningsgerechtigde wordt in de literatuur 
benadrukt.80 Ook de Hoge Raad heeft geoordeeld dat “bij voorkeur in gezamenlijk overleg met [de 
vertegenwoordiger van de beroepsgroep]” een oordeel wordt gevormd over het ingenomen 
standpunt door de verschoningsgerechtigde (HR 2 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0434, NJ 
2014/12). 
In het vierde lid wordt in lijn daarmee in een aantal gevallen de verplichting voor de rechter-
commissaris opgenomen om advies in te winnen bij een vertegenwoordiger van de beroepsgroep 
waartoe de verschoningsgerechtigde behoort. Het gaat om gevallen waarin de rechter-commissaris 

                                                
80 Zie bijvoorbeeld Bertens en Vellinga-Schootstra, t.a.p., blz. 212-213. 
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voornemens is te beslissen tot kennisneming in afwijking van het standpunt van de 
verschoningsgerechtigde (onderdeel a) of wanneer de rechter-commissaris wil beslissen tot 
kennisneming, terwijl de verschoningsgerechtigde zijn standpunt niet kenbaar heeft gemaakt 
(onderdeel b). 
 
Vierde lid, onderdeel a 
De rechter-commissaris is verplicht het advies van een vertegenwoordiger van de beroepsgroep te 
vragen in de gevallen waarin hij in afwijking van het standpunt van de verschoningsgerechtigde 
voornemens is te beslissen tot kennisneming. 
De voorlichting door een vertegenwoordiger is in deze gevallen van belang om de rechter-
commissaris expliciet te verwijzen naar het normenkader van de beroepsgroep dat in het concrete 
geval van toepassing kan zijn. De normen die binnen een bepaalde beroepsgroep gelden, zullen in 
het algemeen niet voor de rechter-commissaris in extenso kenbaar zijn. Ook is het mogelijk dat 
over het bestaan van een norm of de reikwijdte daarvan binnen de beroepsgroep geen brede 
overeenstemming bestaat. Omdat de beoordeling van het beroep op het verschoningsrecht mede 
afhankelijk is van de in de beroepsgroep geldende normen, is het wenselijk dat de rechter-
commissaris daarover geadviseerd wordt door een vertegenwoordiger van die beroepsgroep, zeker 
in gevallen waarin hij overweegt een beslissing te nemen die afwijkt van het standpunt van de 
verschoningsgerechtigde. 
Ook kan de (verplichte) voorlichting mogelijk bijdragen aan het voorkomen van een onjuiste 
toepassing van het verschoningsrecht binnen de beroepsgroep zelf. Wanneer de ingeschakelde 
vertegenwoordigers herhaaldelijk constateren dat een onjuiste toepassing aan het 
verschoningsrecht wordt gegeven door de beroepsbeoefenaren, zou dit aanleiding kunnen zijn om 
interne gedragsregels te verduidelijken of beroepsbeoefenaren nader voor te lichten over het 
bereik van hun geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht. Zo kunnen in toekomstige 
gevallen mogelijk onjuiste beroepen of procedures worden voorkomen. Eveneens zou de 
advisering door de vertegenwoordiger in een individuele zaak mogelijk een verdere procedure 
kunnen voorkomen. Wanneer een vertegenwoordiger van de betreffende beroepsgroep in zijn 
advies tot de conclusie komt dat voorwerpen en gegevens niet onder het verschoningsrecht vallen, 
kan dit voor de verschoningsgerechtigde mogelijk aanleiding vormen om zijn standpunt te herzien, 
dan wel om zich neer te leggen bij het oordeel van de rechter-commissaris (daartegen niet in 
beroep te gaan). 
 
Vierde lid, onderdeel b 
Zoals in het derde lid is bepaald moet de rechter-commissaris de verschoningsgerechtigde in de 
gelegenheid stellen zijn standpunt kenbaar te maken. In voorkomende gevallen zal dat niet 
mogelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer de verschoningsgerechtigde onvindbaar is of is overleden. In 
verband met de zorgvuldigheid, en om te waarborgen dat ook in dergelijke gevallen de normen die 
in de beroepsgroep gelden ten aanzien van de geheimhouding en het verschoningsrecht worden 
meegewogen, is de rechter-commissaris ook in deze gevallen verplicht het advies van een 
vertegenwoordiger van de beroepsgroep in te winnen wanneer hij voornemens is te beslissen dat 
van de informatie kennis mag worden genomen. Dat moet ook in het geval waarin aan een 
verschoningsgerechtigde meerdere malen gelegenheid is geboden zijn standpunt kenbaar te 
maken, maar die daarvan (zonder nadere reden) afziet. Ook in dergelijke gevallen is het van 
belang dat de normen die gelden in beroepsgroep vanuit de beroepsgroep zelf naar voren kunnen 
worden gebracht. 
 
Vijfde lid 
Van gegevens en aan voorwerpen te ontlenen informatie waarover het verschoningsrecht zich 
uitstrekt mag geen kennis worden genomen totdat onherroepelijk door de rechter-commissaris is 
beslist (artikelen 2.7.6.2.2.2 jo. 2.7.6.2.2.4). Ook de rechter-commissaris neemt – als 
uitgangspunt – geen kennis van de informatie. Dit kan anders zijn wanneer de kennisneming 
noodzakelijk is om een beslissing te kunnen nemen, zo is ook in de rechtspraak van de Hoge Raad 
erkend. Voorgesteld wordt deze bevoegdheid tot kennisneming van een expliciete wettelijke basis 
te voorzien. 
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Zoals blijkt uit de rechtspraak van de Hoge Raad mag de rechter-commissaris in een aantal 
gevallen kennisnemen van de inhoud van de stukken: voor zover dat noodzakelijk is ter 
beoordeling van de relevantie van de stukken voor de waarheidsvinding; voor zover dat 
noodzakelijk is voor de beoordeling of het standpunt van de verschoningsgerechtigde dat 
informatie onder zijn verschoningsrecht valt (en dat geen sprake is van corpora en instrumenta) 
dient te worden geëerbiedigd of dat er redelijkerwijze geen twijfel over kan bestaan dat dit 
standpunt onjuist is (artikel 2.7.6.2.2.2, aanhef en onderdeel b); en voor zover dit noodzakelijk is 
ter beantwoording van de vraag of zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een 
doorbreking van het verschoningsrecht rechtvaardigen (artikel 2.7.6.2.2.2, onderdeel c). 
Overigens zal in dit laatste geval kennisneming van de inhoud van die stukken doorgaans niet 
vereist zijn nu het daarbij gaat om de beoordeling van omstandigheden die zich ongeacht de 
inhoud van de stukken voordoen (HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1566, NJ 2014/476). 
Hoewel, zoals de Hoge Raad heeft geoordeeld, bij kennisneming door de rechter-commissaris van 
de informatie géén sprake is van een inbreuk op het verschoningsrecht (HR 1 juli 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:1566, NJ 2014/476), moet niettemin terughoudendheid worden betracht bij 
deze kennisneming door de rechter-commissaris. Slechts wanneer dit nodig is voor zijn oordeel 
moet de rechter-commissaris daartoe overgaan. 
Ook de medewerkers van het kabinet van de rechter-commissaris die hem ondersteunen bij het 
nemen van een beslissing, kunnen – onder dezelfde voorwaarden als de rechter-commissaris – 
kennisnemen van de verschoningsgerechtigde informatie.  
 
Zesde lid 
In het zesde lid wordt de mogelijkheid opengesteld voor de officier van justitie en de professioneel 
verschoningsgerechtigde om zich tot de raadkamer te wenden wanneer de rechter-commissaris in 
gebreke blijft te beslissen over de kennisneming. De bepaling moet worden bezien tegen de 
achtergrond dat totdat de rechter-commissaris onherroepelijk heeft beslist het beslag van de 
voorwerpen en gegevens kan voortduren, maar daarvan geen kennis mag worden genomen. 
Zowel de verschoningsgerechtigde (die zijn voorwerpen kwijt is) als de officier van justitie (die met 
kennisneming in de strafzaak moet wachten totdat er onherroepelijk is beslist) kunnen belang 
hebben bij de termijn waarbinnen de rechter-commissaris beslist. Op grond van het zesde lid 
kunnen zij zich, wanneer de rechter-commissaris in gebreke blijft te beslissen, tot de raadkamer 
wenden die een termijn kan stellen waarbinnen de rechter-commissaris zijn beslissing moet 
nemen. Of de rechter-commissaris in gebreke is en wat een redelijke beslistermijn is, is 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Wat een redelijke beslistermijn is, is mede 
afhankelijk van bijvoorbeeld de hoeveelheid informatie, de beschikbaarheid van de 
verschoningsgerechtigde en een vertegenwoordiger van de beroepsgroep en de beschikbare tijd bij 
het kabinet van de rechter-commissaris. Het stellen van een algemene (wettelijke) termijn 
waarbinnen de rechter-commissaris moet beslissen is daarom niet goed mogelijk. De raadkamer 
zal in het concrete geval, mede aan de hand van de hiervoor genoemde factoren, bepalen of de 
rechter-commissaris in gebreke is en binnen welke termijn hij alsnog een beslissing moet nemen. 
 
Artikel 2.7.6.2.2.4 
Dit artikel komt inhoudelijk overeen met het huidige artikel 98, tweede lid, en bepaalt dat in de 
gevallen waarin de rechter-commissaris oordeelt dat kennis mag worden genomen van de 
informatie, niet direct tot die kennisneming mag worden overgegaan; die beslissing moet eerst 
onherroepelijk zijn. Dit betekent dat met de kennisneming moet worden gewacht totdat de termijn 
voor het instellen van beroep is verstreken (onderdeel a) of, indien de verschoningsgerechtigde in 
beroep gaat, totdat op dat beroep onherroepelijk is beslist dat kennis mag worden genomen van 
de informatie (onderdeel b). Op dit uitgangspunt geldt een uitzondering: in het geval waarin de 
verschoningsgerechtigde toestemming heeft gegeven voor de kennisneming, kan direct na de 
beslissing van de rechter-commissaris tot kennisneming worden overgegaan. In die gevallen is het 
immers niet aannemelijk dat de verschoningsgerechtigde tegen die beslissing in beroep gaat. 
 
§ 7.6.2.3 Inbeslagneming bij anderen / artikel 2.7.6.2.3.1 
 



223 
 

Algemeen 
Het artikel uit deze paragraaf verklaart het toetsingskader en de hiervoor beschreven procedure 
van toepassing op gevallen waarin informatie waarover het professioneel verschoningsrecht zich 
uitstrekt wordt aangetroffen bij anderen, dat wil zeggen personen aan wie niet zelf een 
professioneel verschoningsrecht toekomt. Het huidige artikel 98, eerste lid, heeft betrekking op 
inbeslagneming “bij” professioneel verschoningsgerechtigden. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
gevallen waarin het kantoor van een advocaat of notaris wordt doorzocht waarbij voorwerpen en 
gegevens in beslag worden genomen. Informatie die onder het bereik van het verschoningsrecht 
valt kan echter ook bij anderen worden aangetroffen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een 
doorzoeking in een woning van een cliënt van een advocaat, waarbij correspondentie tussen de 
advocaat en de cliënt wordt aangetroffen. Deze cliënt kan ook een grote onderneming zijn waarbij 
de kantooradministratie in beslag wordt genomen. Tussen dat materiaal kan zich ook 
correspondentie met verschoningsgerechtigden bevinden. Naar de letter genomen vallen deze 
gevallen niet onder het huidige artikel 98, omdat dat artikel, zoals gezegd, ziet op inbeslagneming 
“bij” de verschoningsgerechtigde. Niettemin is in de rechtspraak erkend dat ook ten aanzien van 
verschoningsgerechtigde informatie die bij anderen wordt aangetroffen (onder omstandigheden) 
de procedure van artikel 98 van overeenkomstige toepassing is. Voorgesteld wordt om in lijn met 
de genoemde rechtspraak de procedure die geldt ten aanzien van de inbeslagneming bij 
verschoningsgerechtigden ook van toepassing te verklaren op de inbeslagneming van 
verschoningsgerechtigde informatie bij een andere persoon dan een professioneel 
verschoningsgerechtigde. 
 
Eerste lid 
 

- “Andere persoon dan een professioneel verschoningsgerechtigde” 
Het eerste lid heeft betrekking op een inbeslagneming bij een “andere persoon dan een 
professioneel verschoningsgerechtigde”. Daarbij kan worden gedacht aan cliënten en patiënten 
van de verschoningsgerechtige, personen die de verschoningsgerechtigde ondersteunen en – 
onder omstandigheden – derden aan wie de informatie door cliënten of patiënten is prijsgegeven.  
Alle deze personen hebben een “afgeleid” verschoningsrecht. Met “afgeleid” wordt bedoeld dat het 
in beginsel de primair verschoningsgerechtigde is die beslist of het verschoningsrecht in het geding 
is en of daarop een beroep wordt gedaan. Degene die de informatie onder zich heeft hoeft niet zelf 
verschoningsgerechtigd te zijn en hoeft ook zelf geen geheimhoudingsplicht te hebben. Dit 
betekent dat het de (oorspronkelijke) verschoningsgerechtigde degene is die beslist of er een 
beroep wordt gedaan op het verschoningsrecht en niet de afgeleid verschoningsgerechtigde. Er 
wordt in dit verband ook wel gesproken over een voortdurend verschoningsrecht: het 
verschoningsrecht blijft rusten op de informatie, ook als deze zich bij een ander bevindt.  
 

- Cliënt of patiënt 
In de jurisprudentie van de Hoge Raad is erkend dat ook voor brieven en geschriften die worden 
aangetroffen bij de cliënt of patiënt geldt dat van de inhoud van die stukken geen kennis mag 
worden genomen voor zover deze het door het verschoningsrecht beschermde vertrouwelijke 
verkeer tussen verschoningsgerechtigde en zijn cliënt of patiënt betreffen (HR 19 november 1985, 
NJ 1986/533; HR 2 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BJ9262, NJ 2010/144). De ratio daarvan is dat 
de bescherming die door het verschoningsrecht wordt geboden anders ongedaan zou kunnen 
worden gemaakt door het leggen van beslag bij de cliënt of patiënt. Niet alleen van de bij de cliënt 
of patiënt aangetroffen stukken afkomstig van de verschoningsgerechtigde, maar ook van stukken 
die de cliënt of patiënt zelf heeft vervaardigd – voor zover deze iets inhouden dat bedoeld is om de 
verschoningsgerechtigde in zijn hoedanigheid toe te vertrouwen – mag geen kennis worden 
genomen (HR 1 november 1988, NJ 1989/349; HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2686). 
Dit is in lijn met wat in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 
van het nieuwe wetboek in de artikelsgewijze toelichting op artikel 1.6.2.2.2, tweede volzin, is 
opgenomen over de tweezijdigheid van de vertrouwensrelatie. 
Niet alle informatie die bij een cliënt of patiënt wordt aangetroffen en die betrekking heeft op de 
(vertrouwelijke) communicatie met de verschoningsgerechtigde, kan evenwel worden aangemerkt 
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als informatie “waarover het verschoningsrecht zich uitstrekt”. Relevant is vooral de inhoud van de 
informatie. Het enkele feit dat stukken aan een verschoningsgerechtigde zijn toevertrouwd maakt 
nog niet dat de daarin opgenomen informatie onder het verschoningsrecht valt. Als een verdachte 
van witwassen (kopieën van) zijn administratie aan zijn advocaat heeft verstrekt ten behoeve van 
de voorbereiding van zijn verdediging, dan betekent dat niet dat die administratie niet onder de 
verdachte zelf in beslag genomen zou mogen worden. Deze informatie bestaat immers ook los van 
de vertrouwensrelatie met de verschoningsgerechtigde. De stukken zijn niet met het oog op het 
vertrouwelijk overleg met de advocaat vervaardigd en bestonden doorgaans al voordat de 
verdachte zich tot de advocaat wendde. Dit laat onverlet dat (de kopieën uit) de administratie in 
beginsel niet bij de verschoningsgerechtigde in beslag kunnen worden genomen. Al uit de 
aanwezigheid van deze stukken bij de advocaat kan immers worden afgeleid wat het 
vertrouwelijke verkeer heeft ingehouden (vgl. de conclusie van AG Knigge 
ECLI:NL:PHR:2015:2567, rov. 8.12). De opsporing zal zich dus tot de niet-professioneel 
verschoningsgerechtigde moeten wenden voor de stukken. Iets anders is het, wanneer bepaalde 
informatie niet in verband met de verschoningsgerechtigde taak is verstrekt aan de 
verschoningsgerechtigde, maar is verstrekt om de informatie aan politie en justitie te onthouden. 
In dergelijke gevallen kan niet meer worden gesproken van informatie die “rechtstreeks verband 
houdt met de specifieke taakuitoefening van de verschoningsgerechtigde” (zie artikel 1.6.2.2.2). 
Deze informatie kan dan dus ook bij de verschoningsgerechtigde in beslag worden genomen. 
Ook stukken die tussen de cliënt of patiënt en derden tot stand zijn gekomen vallen niet zonder 
meer onder het verschoningsrecht als deze tevens aan de verschoningsgerechtigde zijn overlegd. 
Zo oordeelde de Hoge Raad in HR 26 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:110 dat indien aan de 
verschoningsgerechtigde een afschrift wordt toegezonden van de correspondentie (in de cc van het 
emailverkeer is gezet) de inhoud daarvan niet reeds daarom kan worden aangemerkt als 
wetenschap die aan de verschoningsgerechtigde in het kader van zijn juridische dienstverlening is 
toevertrouwd. 
 

- Personen die de verschoningsgerechtigde ondersteunen 
Verschoningsgerechtigde informatie kan eveneens worden aangetroffen bij medewerkers van de 
verschoningsgerechtigde. Ook kan worden gedacht aan (externe) deskundigen die door de 
verschoningsgerechtigde zijn ingeschakeld om zijn hulpverleningstaak goed uit te kunnen oefenen 
(HR 29 maart 1994, NJ 1994/552; HR 12 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4402, NJ 2002/440). 
Het gaat dan om gevallen waarin bijvoorbeeld de aard en de complexiteit van een aangelegenheid 
meebrengen dat de verschoningsgerechtigde het voor een behoorlijke vervulling van zijn taak 
noodzakelijk oordeelt een derde als deskundige in te schakelen om zo over de vereiste speciale 
deskundigheid te kunnen beschikken. Daarbij zal de deskundige, ter uitvoering van de door de 
verschoningsgerechtigde verstrekte opdracht, kennis moeten kunnen nemen van bepaalde 
verschoningsgerechtigde informatie. Gedacht kan worden aan het geval waarin een advocaat een 
registeraccountant inschakelt in verband met de voorbereiding van de verdediging van een cliënt. 
Zowel de medewerkers van de verschoningsgerechtigde als dergelijke deskundigen hebben een 
afgeleid verschoningsrecht ten aanzien van gegevens die zij van een verschoningsgerechtigde 
hebben ontvangen, voor zover de verkrijging van die gegevens plaatsvond in het kader van de 
uitoefening van de werkzaamheden van de verschoningsgerechtigde. 
Ook de adviezen die de deskundige op basis van de aan hem verstrekte gegevens aan de 
verschoningsgerechtigde uitbrengt, vallen onder dit afgeleide verschoningsrecht (HR 12 februari 
2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4402, NJ 2002/440). Van deze informatie kan, met andere woorden, 
geen kennis worden genomen, tenzij een van de uitzonderingen opgenomen in artikel 2.7.6.2.2.2 
daarop van toepassing is. 
 

- Derden 
In voorkomende gevallen kan informatie ook worden aangetroffen bij personen die géén cliënt of 
patiënt zijn of de verschoningsgerechtigde ondersteunen (hierna: een derde). Van deze informatie 
kan kennis worden genomen wanneer met de verstrekking aan de derde de vertrouwelijkheid is 
opgegeven. Als de vertrouwelijkheid is opgegeven, kan niet meer worden gesteld dat het 
verschoningsrecht zich over de informatie aangetroffen bij de derde uitstrekt. Van het opgeven 
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van de vertrouwelijkheid zal geen sprake zijn wanneer bijvoorbeeld de jurist van een bedrijf die 
contact heeft gehad met een advocaat of notaris zijn directeur van de uitkomsten van dat overleg 
op de hoogte stelt. Anders is het wanneer de cliënt of patiënt besluit informatie breder te 
verspreiden dan noodzakelijk is in verband met de bijstand en advies die hij nodig heeft (vgl. 
artikel 1.6.2.2.2) en daarmee de vertrouwelijkheid van de informatie prijsgeeft. Gedacht kan 
worden aan gevallen waarin iemand aan zijn omgeving per e-mail of op sociale media informatie 
prijsgeeft die hij van een verschoningsgerechtigde heeft ontvangen. Die informatie kan bij de 
derde in beslag worden genomen. Dit laat echter het verschoningsrecht van de 
verschoningsgerechtigde onverlet. De verschoningsgerechtigde hoeft de desbetreffende informatie 
niet te verstrekken of daarover te verklaren. Hetzelfde geldt voor gegevens waaruit zou kunnen 
blijken dat dergelijke informatie ook daadwerkelijk in het vertrouwelijk verkeer is gedeeld. Ook de 
patiënt of cliënt is daartoe niet verplicht. 
 

- “Redelijke vermoeden” 
Op grond van het eerste lid onthouden opsporingsambtenaren zich van kennisneming van 
voorwerpen en gegevens aangetroffen bij anderen “vanaf het moment dat (…) het redelijke 
vermoeden ontstaat dat het professioneel verschoningsrecht zich over een voorwerp of gegeven 
uitstrekt”. Wanneer informatie zich onder een verschoningsgerechtigde bevindt, vormt dat een 
sterke indicatie dat deze informatie deel uitmaakt van het vertrouwelijke verkeer tussen de 
verschoningsgerechtigde en zijn cliënt of patiënt. Vandaar dat in die gevallen op grond van artikel 
2.7.6.2.2.3, eerste lid, de rechter-commissaris over de kennisneming moet beslissen. Maar bij 
informatie die bij een niet-professioneel verschoningsgerechtigde aangetroffen wordt, is van een 
dergelijke premisse dat de informatie onder het verschoningsrecht valt, geen sprake. Er kan echter 
een “redelijk vermoeden” ontstaan dat het verschoningsrecht zich over bepaalde informatie 
uitstrekt. Een dergelijk vermoeden kan op verschillende manieren ontstaan. Allereerst ontstaat dat 
vermoeden zodra de verschoningsgerechtigde zich op het standpunt stelt dat de informatie onder 
het verschoningsrecht valt. De verschoningsgerechtigde zal echter in veel gevallen niet bij de 
betreding of doorzoeking ter inbeslagneming aanwezig zijn, waardoor zijn standpunt op dat 
moment nog niet bekend zal zijn. De beslagene zal in voorkomende gevallen wel aanwezig zijn. 
Wanneer die persoon – gemotiveerd – aangeeft dat bepaalde informatie onder het 
verschoningsrecht valt, kan eveneens een redelijk vermoeden daarvan ontstaan. Ook kan een 
dergelijk vermoeden ontstaan door kenmerken van het voorwerp of de gegevens zelf of de wijze 
waarop deze worden bewaard (gearchiveerd). Uit het briefhoofd blijkt bijvoorbeeld dat het 
desbetreffende document betrekking heeft op correspondentie met een arts of advocaat, of 
documenten zijn (digitaal) opgeslagen in een mapje met de naam van een notariskantoor. Er moet 
“redelijkerwijs” kunnen worden vermoed dat het verschoningsrecht zich over de informatie 
uitstrekt. De enkele bewering dat bepaalde informatie onder het verschoningsrecht valt, zonder 
onderbouwing en terwijl daarvoor geen verdere aanwijzingen zijn, levert niet een dergelijk 
vermoeden op. 
Het redelijke vermoeden dat informatie onder het verschoningsrecht valt, kan zowel tijdens als na 
de doorzoeking/inbeslagneming ontstaan. 
Wanneer tijdens de inbeslagneming informatie wordt aangetroffen waarvan redelijkerwijs kan 
worden vermoed dat die onder het verschoningsrecht valt, zal die informatie doorgaans niet in 
beslag worden genomen. Wanneer de opsporingsambtenaar of de officier van justitie bij voorbaat 
geen interesse heeft in de verschoningsgerechtigde informatie kan deze buiten het beslag worden 
gelaten. De in dit artikel voorgestelde procedure hoeft dan niet gevolgd te worden. 
Wanneer de opsporingsambtenaar of de officier van justitie de vermoedelijk 
verschoningsgerechtigde informatie wel in beslag wil nemen omdat hij daarvan kennis wil nemen – 
er is bijvoorbeeld bij de opsporingsambtenaren sprake van een vermoeden van zeer uitzonderlijke 
omstandigheden of er is (vermoedelijk) sprake van corpora en instrumenta – dan zal contact 
moeten worden opgenomen met de rechter-commissaris, opdat die overeenkomstig de hier 
voorgestelde procedure daarover kan beslissen. 
Het is niet (altijd) mogelijk om op voorhand (alle) informatie die mogelijk onder het 
verschoningsrecht valt tussen de informatie uit te halen. Het vermoeden dat het verschoningsrecht 
zich over bepaalde informatie uitstrekt, ontstaat in dergelijke gevallen pas na de inbeslagneming. 
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In dat geval kunnen die voorwerpen en gegevens worden vernietigd respectievelijk ontoegankelijk 
worden gemaakt. De in dit artikel voorgestelde procedure hoeft dan niet te worden gevolgd. Net 
als in de situatie waarin het vermoeden ontstaat tijdens de doorzoeking/inbeslagneming, hoeft 
alleen wanneer de opsporingsambtenaar of de officier van justitie kennis wil nemen van de 
informatie de procedure te worden gevolgd.  
 
Tweede lid 
In het tweede lid wordt bepaald dat tot kennisneming van informatie waarover het 
verschoningsrecht zich uitstrekt en die is aangetroffen bij anderen slechts kennis mag worden 
genomen wanneer de rechter-commissaris daartoe overeenkomstig artikel 2.7.6.2.2.2 heeft 
beslist. Zoals hierboven al aan de orde kwam, hoeft de rechter-commissaris alleen te beslissen als 
de wens tot kennisneming bestaat. In gevallen waarin de officier van justitie of de 
opsporingsambtenaar geen kennis willen kunnen nemen, kunnen de voorwerpen en gegevens 
zonder tussenkomst van de rechter-commissaris worden teruggegeven of ontoegankelijk worden 
gemaakt. 
De betreding en doorzoeking ter inbeslagneming bij een niet-verschoningsgerechtigde zal 
doorgaans worden uitgevoerd door opsporingsambtenaren of de officier van justitie. In sommige 
gevallen, bijvoorbeeld bij een doorzoeking van een woning, kan ook de rechter-commissaris al 
betrokken zijn. Als de opsporing kennis wil nemen van de informatie zal, voor zover deze nog niet 
is betrokken, contact moeten worden opgenomen met de rechter-commissaris. Zie over welke 
rechter-commissaris bevoegd is te beslissen ook de toelichting bij artikel 2.7.6.2.2.3, eerste lid. 
 
Derde lid 
De rechter-commissaris zal bij zijn beslissing over de kennisneming de procedure volgen die is 
beschreven in artikel 2.7.6.2.2.3. Dit betekent dat hij de verschoningsgerechtigde in staat zal 
stellen zijn standpunt kenbaar te maken. Zoals bij de toelichting op het eerste lid al aan de orde 
kwam, is het aan de verschoningsgerechtigde – en niet aan de cliënt, patiënt of andere afgeleid 
verschoningsgerechtigde (de beslagene) – om in de procedure een standpunt in te nemen over het 
verschoningsrecht. Het standpunt van de beslagene kan wel aanleiding vormen voor het ontstaan 
van het redelijke vermoeden dat het verschoningsrecht zich over bepaalde informatie uitstrekt, 
waardoor de procedure gevolgd moet worden (zie de toelichting op het eerste lid), maar het is het 
standpunt van de verschoningsgerechtigde en niet dat van de beslagene dat het uitgangspunt 
vormt in de procedure (vgl. HR 2 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BJ9262 en HR 25 november 
2016, ECLI:NL:HR:2016:2686). Ook zal, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.7.6.2.2.3, 
vierde lid, het advies van de vertegenwoordiger van de beroepsgroep kunnen (in een aantal 
gevallen: moeten) worden gevraagd. 
 
Vierde lid 
Het vierde lid verklaart een aantal andere bepalingen van overeenkomstige toepassing. Het gaat 
allereerst om artikel 2.7.6.2.2.1 over de inbeslagneming. Daarmee wordt verhelderd in welke 
gevallen voorwerpen of gegevens ten aanzien waarvan een redelijk vermoeden ontstaat dat het 
verschoningsrecht zich daarover uitstrekt in beslag genomen mogen worden. Dit betekent dat de 
voorwerpen en gegevens onder andere in beslag genomen mogen worden om het oordeel van de 
rechter-commissaris over de kennisneming te verkrijgen. Ook de bepalingen over de 
ondersteuning van de rechter-commissaris en de kennisneming ten behoeve van de beoordeling 
(artikel 2.7.6.2.2.3, tweede en vijfde lid) worden van overeenkomstige toepassing verklaard. Dit 
betekent dat ook in de gevallen waarop het nu toegelicht artikel betrekking heeft de rechter-
commissaris zich enkel kan laten bijstaan door medewerkers van zijn kabinet. Naast de rechter-
commissaris zijn zij ook de enigen die kennis mogen nemen van de informatie. Tot slot wordt 
artikel 2.7.6.2.2.4 van overeenkomstige toepassing verklaard, dat bepaalt dat geen kennis wordt 
genomen totdat de beslissing daartoe onherroepelijk is. Zie ook de artikelsgewijze toelichting bij 
de genoemde artikelen. 
 
§ 7.6.2.4 Rechtsmiddelen / artikelen 2.7.6.2.4.1 en 2.7.6.2.4.2 
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In deze paragraaf wordt het beroep tegen de beslissing van de rechter-commissaris tot (niet) 
kennisneming geregeld. De artikelen uit deze paragraaf komen overeen met het huidige artikel 98, 
derde en vierde lid. Nadat de rechter-commissaris zijn beslissing heeft genomen, stelt hij de 
verschoningsgerechtigde en de officier van justitie in kennis van zijn beslissing. De beslissing 
wordt vastgelegd en aan de verschoningsgerechtigde betekend. Daarbij wordt de 
verschoningsgerechtigde gewezen op de rechtsmiddelen die hem ter beschikking staan. Tegen de 
beslissing kan beroep worden ingediend bij de raadkamer van de rechtbank door de 
verschoningsgerechtigde en de officier van justitie. Ook wanneer de informatie in beslag is 
genomen onder een ander dan de verschoningsgerechtigde, wordt alleen de 
verschoningsgerechtigde in deze procedure betrokken. Het uitgangspunt van het 
verschoningsrecht is immers dat het een recht is van de verschoningsgerechtigde (zie ook de 
toelichting bij artikel 2.7.6.2.3.1, eerste lid). Dat neemt niet weg dat de beslagene wel op grond 
van het huidige artikel 552a beklag kan indienen tegen het beslag. Hij kan zich daarbij evenwel 
niet beroepen op het verschoningsrecht. 
Omdat het moment van de inbeslagneming en het moment waarop wordt beslist over de 
kennisneming niet samen (hoeven te) vallen (zie ook de artikelsgewijze toelichting bij artikel 
2.7.6.2.2.1, onderdeel b), kan het voorkomen dat de inbeslagneming van bepaalde voorwerpen en 
gegevens aan de raadkamer wordt voorgelegd, terwijl de rechter-commissaris nog niet heeft 
beslist over de kennisneming daarvan. Voor die gevallen kan worden gewezen op HR 8 november 
2016, ECLI:NL:HR:2016:2537 waarin de Hoge Raad oordeelde dat het eerst aan de rechter-
commissaris is om te beslissen over het beroep dat op het verschoningsrecht is gedaan en dat de 
raadkamer de stukken daartoe in handen van de rechter-commissaris moet stellen. Tegen de 
beslissing van de raadkamer kan beroep in cassatie worden ingesteld (zie het huidige artikel 
552d). De procedure is gebonden aan termijnen. 
In de huidige wet wordt gesproken over “beklag”, terwijl eigenlijk sprake is van “beroep”, omdat 
sprake is van het opkomen tegen een beslissing (en niet tegen een handeling) van de rechter-
commissaris. Voorgesteld wordt om de terminologie hierop aan te passen. Dit betekent voor dit 
wetsvoorstel dat het huidige artikel 552a niet meer “van toepassing” maar “van overeenkomstige 
toepassing” wordt verklaard. Tijdens de consultatieperiode zal in samenhang met de regeling van 
het beklag in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 6 van het nieuwe wetboek (Bijzondere 
procedures) (artikelen 552a e.v.) naar de wettelijke vormgeving worden gekeken. 
 
Titel 7.6 Bevoegdheden met betrekking tot voorwerpen en gegevens waarover het 
verschoningsrecht zich uitstrekt 
 
 
Titel 7.7 Onderzoek ter plaatse 
 
Artikel 2.7.7.1  
In dit artikel is de bevoegdheid geregeld een plaats te betreden om een voorwerp of plaatselijke 
toestand te schouwen. Deze bevoegdheid is in het huidige wetboek opgenomen in artikel 151 en 
kan worden uitgeoefend door officier van justitie en de hulpofficier van justitie. In de praktijk 
wordt deze bevoegdheid vooral gebruikt om bijvoorbeeld op de plaats delict eenvoudig 
sporenonderzoek te verrichten of om een reconstructie uit te voeren. Voor dat laatste geval zijn de 
bepalingen van het tweede en derde lid in het bijzonder van belang. 
Ten opzichte van het huidige artikel 151 zijn de volgende wijzigingen aangebracht. Het huidige 
artikel 151 bevat geen verdenkingscriterium. Bij gebreke daarvan geldt dat een schouw bij 
verdenking van elk strafbaar feit kan worden uitgevoerd. Dit is in het voorgestelde artikel 
uitdrukkelijk bepaald. Het huidige artikel 151, tweede lid, bepaalt dat, voor zover het belang van 
het onderzoek zich hiertegen niet verzet, de officier van justitie de verdachte en zijn raadsman 
tijdig schriftelijk in kennis stelt van het voornemen van een schouw. Indien de schouw door de 
hulpofficier van justitie wordt verricht, stelt deze de officier van justitie van zijn voornemen 
daartoe tijdig schriftelijk in kennis, die op zijn beurt vervolgens de verdachte en zijn raadsman in 
kennis stelt. Omdat dit een onnodig omslachtige procedure is, wordt voorgesteld, voor zover het 
belang van het onderzoek zich daartegen niet verzet, de verdachte en zijn raadsman schriftelijk in 
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kennis worden gesteld van de voorgenomen schouw door degene die voornemens is de schouw te 
verrichten. Voor de volledigheid moet nog worden opgemerkt dat op grond van de Awbi geldt dat 
in het geval de hulpofficier van justitie voornemens is een schouw in een woning uit te voeren, 
deze voor het binnentreden van de woning een schriftelijke machtiging tot binnentreden behoeft, 
indien de bewoner geen toestemming verleent voor dat binnentreden. 
 
Titel 7.8 Bevoegdheden van de rechter-commissaris 
 
Artikel 2.7.8.1 
 
Eerste lid 
Het eerste lid bevat de bevoegdheid van de rechter-commissaris om een opsporingsambtenaar te 
bevelen een woning zonder toestemming van de bewoner en een kantoor van een van een 
persoon met bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in artikel 1.6.2.2.2 ter inbeslagneming te 
doorzoeken. Op grond van artikel 2.7.1.1.1, eerste lid, geldt dat de rechter-commissaris dit bevel 
geeft op vordering van de officier van justitie. Acht de rechter-commissaris doorzoeking van een 
woning of een kantoor van een professioneel verschoningsgerechtigde in de gevallen vermeld in de 
artikelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3, dan oefent hij de bevoegdheid tot doorzoeking uit op grond 
van artikel 2.7.8.2 jo. artikel 2.7.8.1. Zie ook artikel 2.7.8.2, eerste lid, onderdeel k. 
 
Van belang is ook de koppeling met artikel 2.7.2.2.7. In dat artikel is de zogenaamde 
spoeddoorzoeking van een woning door de officier van justitie of de hulpofficier van justitie 
geregeld, overeenkomst het huidige artikel 97. 
 
Ten opzichte van het geldende recht (het huidige artikel 110) zijn enkele wijzigingen aangebracht. 
In de eerste plaats geldt als dat de rechter-commissaris aan een verdenkingscriterium is 
gebonden. De betrokkenheid van de rechter-commissaris moet ingeroepen worden wanneer een 
woning of een kantoor van een professioneel verschoningsgerechtigde moet worden doorzocht. Dit 
zijn plaatsen waar bijzondere belangen een rol spelen, zoals de bescherming van het huisrecht of 
het waarborgen van het professioneel verschoningsrecht. Voorgesteld wordt om de rechter-
commissaris de bevelsbevoegdheid tot het doorzoeken van een woning of het kantoor van een 
professioneel verschoningsgerechtigde alleen te geven in het geval van ontdekking op heterdaad 
van een strafbaar feit of in geval van verdenking van een misdrijf waarop een jaar of meer 
gevangenisstraf is gesteld. Het valt niet goed in te zien waarom bij een doorzoeking op deze 
plaatsen als uitgangspunt een lichter verdenkingscriterium (namelijk: verdenking van elk strafbaar 
feit) zou moeten gelden. Ook in de situaties genoemd in artikel 2.8.7.2 geldt hierop geen 
uitzondering (zie daarvoor de toelichting op artikel 2.8.7.2, tweede en derde lid). 
 
Tweede, derde en vierde lid 
Het tweede lid bepaalt dat de doorzoeking geschiedt onder leiding van de rechter-commissaris en 
in zijn aanwezigheid voor zolang hij dit noodzakelijk acht. Met deze laatste toevoeging wordt 
beoogd de tekst van de wet meer in overeenstemming te brengen met de – door de rechtspraak 
van de Hoge Raad bevestigde – praktijk waarin daadwerkelijke aanwezigheid van de rechter-
commissaris gedurende de gehele doorzoeking niet is vereist. In de rechtspraak van de Hoge Raad 
is erkend dat de bevoegdheid van de rechter-commissaris om een woning te doorzoeken niet 
vereist dat de rechter-commissaris gedurende de gehele doorzoeking ter plaatse aanwezig is (HR 8 
november 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC0602, NJ 1989/127 en Kamerstukken II 1992/93, 23 251, 
nr. 3, blz. 23). Hij mag zich naar elders begeven terwijl intussen opsporingsambtenaren – in 
tegenwoordigheid van de officier van justitie of van de hulpofficier van justitie die hem vervangt – 
de tot de doorzoeking behorende handelingen verrichten. Daarbij overweegt de Hoge Raad dat de 
moderne communicatiemiddelen het mogelijk maken enerzijds dat de opsporingsambtenaren of 
personen bij wie de doorzoeking geschiedt zich tijdens de doorzoeking tot de rechter-commissaris 
wenden om diens beslissing in te roepen, anderzijds dat de rechter-commissaris desgewenst 
nadere instructies geeft met betrekking tot de doorzoeking. Tegen deze achtergrond wordt in de 
voorgestelde wettekst een onderscheid gemaakt tussen het – al dan niet op afstand – leiding 



229 
 

geven aan de doorzoeking en de daadwerkelijke aanwezigheid bij de doorzoeking. Indien de 
rechter-commissaris de plaats van de doorzoeking verlaat, is vereist dat in ieder geval de officier 
van justitie of, in geval van diens verhindering, de hulpofficier van justitie, aanwezig is. Dit is 
bepaald in het derde lid. Betreft de doorzoeking een kantoor van professioneel 
verschoningsgerechtigde, dan ligt het niet voor de hand dat de rechter-commissaris de plaats van 
de doorzoeking zal verlaten, gezien de bijzondere belangen die daarbij in het geding zijn en de rol 
van de rechter-commissaris bij de beslissing over al dan niet in beslag te nemen voorwerpen of 
gegevens (zie titel 7.6). Het op grond van het huidige artikel 110, tweede lid, geldende vereiste 
dat de doorzoeking door de rechter-commissaris steeds wordt bijgewoond door de officier van 
justitie of de hulpofficier van justitie komt te vervallen. Dit vereiste heeft een historische 
achtergrond die niet langer actueel is.81 Uit het feit dat de rechter-commissaris leiding geeft aan 
de op zijn bevel uit te voeren doorzoeking volgt dat de rechter-commissaris bepaalt welke 
voorwerpen of gegevens er tijdens de doorzoeking inbeslaggenomen mogen worden. Dit is in het 
vierde lid bepaald. De inbeslagneming van de voorwerpen of gegevens geschiedt door de 
opsporingsambtenaar op basis van de inbeslagnemingsbevoegdheid, bedoeld in de artikelen 
2.7.2.2.2 en 2.7.3.2.1; de rechter-commissaris neemt de beslissing welke voorwerpen of gegevens 
inbeslaggenomen mogen worden. 
 
Artikel 2.7.8.2 
Het huidige wetboek kent aan de rechter-commissaris een aantal bevoegdheden tot 
inbeslagneming toe. Het gaat om de bevoegdheid voorwerpen in beslag te nemen (zie het huidige 
artikel 104), de bevoegdheid daartoe de uitlevering te bevelen (het huidige artikel 105), de 
bevoegdheid ter inbeslagneming elke plaats, met inbegrip van een woning en een kantoor van een 
professioneel verschoningsgerechtigde, te betreden en te doorzoeken (het huidige artikel 110) en 
de bevoegdheid om ter inbeslagneming de uitlevering van brieven die aan het postvervoerbedrijf 
of een andere instelling van vervoer zijn toevertrouwd te bevelen en van de inhoud ervan kennis 
te nemen (het huidige artikel 114). Voort is de rechter-commissaris bevoegd elke plaats te 
betreden in het kader van een schouw (het huidige artikel 192). Met uitzondering van de 
bevoegdheid de uitlevering van brieven te bevelen, kan de rechter-commissaris deze 
bevoegdheden uitoefenen bij verdenking van elk strafbaar feit. 
De uitoefening geschiedt hetzij op vordering van de officier van justitie, hetzij ambtshalve indien 
de rechter-commissaris op grond van de huidige artikelen 181 tot en met 183 onderzoek verricht. 
Na de inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek is een belangrijk deel 
van de inbeslagnemingsbevoegdheden van de rechter-commissaris tevens toegekend aan 
opsporingsambtenaren onderscheidenlijk de officier van justitie, zij het dat voor deze 
functionarissen in beginsel een zwaarder verdenkingscriterium geldt, namelijk ontdekking op 
heterdaad van een strafbaar feit of verdenking van een voorlopigehechtenismisdrijf. Hierdoor is de 
inzet van de rechter-commissaris voor de inbeslagneming van voorwerpen in de meeste gevallen 
niet meer noodzakelijk. Alleen indien ter inbeslagneming de doorzoeking van een woning of een 
kantoor van een professioneel verschoningsgerechtigde noodzakelijk is, moet de officier van 
justitie zich wenden tot de rechter-commissaris. Omdat bij de doorzoeking van deze plaatsen het 
huisrecht onderscheidenlijk het professioneel verschoningsrecht in belangrijke mate in het geding 
is, is en blijft deze bevoegdheid voorbehouden aan de rechter-commissaris. Dit is geregeld in de 
artikelen 2.7.8.1 en 2.7.2.2.7. De bevoegdheid van de rechter-commissaris, bedoeld in artikel 
2.7.8.1, geschiedt op grond van artikel 2.7.1.1.1 op vordering van de officier van justitie (een 
afzonderljke vordering). Dit is een andere vordering dan een vordering tot het verrichten van 
onderzoek als bedoeld in artikel 2.10.1.1 waarop de bepalingen van hoofdstuk 10 van toepassing 
zijn. De belangrijkste verschillen zijn dat een vordering op grond van artikel 2.7.1.1.1 in geval van 
dringende noodzaak ook mondeling kan worden gedaan en dat het uitgangspunt zoals dat in 
hoofdstuk 10 geldt dat de verdediging in beginsel van onderzoek van de rechter-commissaris in 
kennis wordt gesteld, in het geval van een doorzoeking door de rechter-commissaris op grond van 
artikel 2.8.7.1 niet van toepassing is. 
 

                                                
81 J. Wöretshofer, in: Tekst & Commentaar Strafvordering, elfde druk, artikel 110, aantekening 1f. 
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Eerste lid, onderdelen a tot en met d en j 
Wanneer de rechter-commissaris zelf onderzoek verricht op grond van de huidige artikelen 181 tot 
en met 183 (nieuwe artikelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3) kan hij een groot aantal 
bevoegdheden uitoefenen. Zo is hij bevoegd voorwerpen in beslag te nemen (onderdeel a) en 
daartoe de uitlevering te bevelen (onderdeel b) of plaatsen te doorzoeken (onderdeel c, met 
uitzondering van een woning en een kantoor van een professioneel verschoningsgerechtigde). Ook 
kan hij in dat kader brieven die zijn toevertrouwd aan het postvervoerbedrijf in beslag nemen en 
kennis nemen van de inhoud (onderdeel d) en een schouw verrichten (onderdeel j). De rechter-
commissaris kan dit onderzoek verrichten op vordering van de officier van justitie (artikel 
2.10.1.1), op verzoek van de verdediging (artikel 2.10.1.2) en in bepaalde gevallen ambtshalve 
(artikel 2.10.1.3). Voor een nadere toelichting op dit onderzoek door de rechter-commissaris wordt 
verwezen naar de toelichting op de genoemde artikelen in hoofdstuk 10. 
 
Het huidige artikel 108 is overigens niet overgenomen in dit wetsvoorstel. Dit artikel bepaalt dat 
de rechter-commissaris op verzoek van de belanghebbende kan bevelen dat hem kosteloos een 
gewaarmerkt afschrift van uitgeleverde of overgebrachte brieven of geschriften zal worden 
gegeven. De griffier moet in dat geval dus een kopie geven aan de belanghebbende. Uit 
gesprekken met de praktijk blijkt dat dit zich nauwelijks voordoet. Dit soort verzoeken geschieden 
veelal informeel op een lager niveau dan de rechter-commissaris en leiden nooit tot problemen. 
Ook de digitalisering speelt hierbij een rol. In een groot deel van de gevallen worden elektronische 
gegevensdragers of geautomatiseerde werken niet meer in beslag genomen maar wordt ter 
plaatse een zogeheten image gemaakt van de harde schijf (de gegevens worden in beslag 
genomen). De betrokkene blijft dan beschikken over zijn gegevens en zal niet verzoeken om een 
kopie. Tevens worden veel gegevens momenteel ook opgeslagen in de Cloud. De gegevens worden 
dan elders opgeslagen dan op de elektronische gegevensdrager of het geautomatiseerde werk. In 
het geval dat de gegevensdrager of het geautomatiseerde werk in beslag wordt genomen, blijft de 
betrokkene via de Cloud de beschikking houden over zijn gegevens. Ook in deze situatie is een 
kopie overbodig. 
 
Eerste lid, onderdelen e tot en met i 
Naast de bestaande bevoegdheden van de rechter-commissaris tot inbeslagneming van 
voorwerpen en brieven, wordt voorgesteld de rechter-commissaris ook de bevoegdheid te verlenen 
om in het kader van zijn onderzoek op grond van de artikelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3 
gegevens in beslag te nemen en daartoe de bewaring respectievelijk de uitlevering te bevelen. Nu 
in dit wetsvoorstel de inbeslagneming van voorwerpen en gegevens meer op een lijn worden 
gesteld en het bevel tot uitlevering van gegevens niet langer als een bijzondere (of heimelijke) 
opsporingsbevoegdheid wordt aangemerkt, ligt het in de rede de rechter-commissaris, in de 
gevallen vermeld in de artikelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3, ook de mogelijkheid te geven 
gegevens in beslag te nemen (onderdeel e) en daartoe de bewaring respectievelijk de uitlevering 
te bevelen (onderdeel f). In de onderdelen g en h zijn de bevoegdheden opgenomen tot het doen 
van onderzoek naar lokaal opgeslagen gegevens als bedoeld in de artikelen 2.7.4.1.1 en 2.7.4.2.1, 
en tot het doen van onderzoek naar elders opgeslagen gegevens als bedoeld in de artikelen 
2.7.4.1.2 en 2.7.4.2.2, de zogenoemde netwerkzoeking. Onderdeel i regelt dat de rechter-
commissaris wanneer hij op grond van de artikelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3 onderzoek 
verricht, ook bevoegd is tot het geven van een ontsleutelingsbevel. 
 
Eerste lid, onderdeel k 
In artikel 2.7.8.1 is de bevoegdheid van de rechter-commissaris opgenomen om, op een 
afzonderlijke vordering van de officier van justitie als bedoeld in artikel 2.7.1.1.1, ter 
inbeslagneming een woning zonder toestemming van de bewoner of een kantoor van een 
professioneel verschoningsgerechtigde te doorzoeken. Uit onderdeel k blijkt dat de rechter-
commissaris deze bevoegdheid ook kan uitoefenen in de gevallen vermeld in de artikelen 2.10.1.1 
tot en met 2.10.1.3. 
 
Tweede lid 
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In het tweede lid is kort gezegd bepaald dat indien het belang van het onderzoek dit dringend 
vereist, de rechter-commissaris niet gebonden is aan de verdenkingscriteria die gelden voor de 
opsporingsambtenaar of officier van justitie bij de in het eerste lid genoemde artikelen. Dit 
betekent concreet dat de rechter-commissaris, indien het belang van het onderzoek dit dringend 
vereist, bevoegd is de in het eerste lid opgesomde bevoegdheden ook uit te oefenen in geval van 
verdenking van een strafbaar feit. Hiermee wordt in belangrijke mate de huidige situatie 
voortgezet waarin de rechter-commissaris niet aan enig verdenkingscriterium is gebonden. Met 
deze bepaling wordt in dit wetsvoorstel tevens een regeling getroffen die beoogt de strekking van 
het huidige artikel 126nd, zesde lid, te omvatten. De hoofdregel van het huidige artikel 126nd 
houdt in dat de officier van justitie bevoegd is bepaalde vastgelegde gegevens te vorderen in geval 
van verdenking van een voorlopigehechtenismisdrijf. Het huidige artikel 126nd, zesde lid, bevat 
een regeling voor het vorderen van gegevens in het geval sprake is van verdenking van een lichter 
strafbaar feit dan een voorlopigehechtenismisdrijf. De officier van justitie kan ook bij verdenking 
van dergelijke lichtere strafbare feiten bepaalde vastgelegde gegevens vorderen, maar hij behoeft 
hiervoor op grond van het huidige artikel 126nd, zesde lid, een machtiging van de rechter-
commissaris. Deze systematiek is ongebruikelijk in het wetboek en is nergens anders terug te 
vinden. De strekking van deze bepaling blijft behouden maar zij wordt op een enigszins andere 
wijze vormgegeven en ingebed. Dit betekent dat de officier van justitie bij verdenking van een 
licht strafbaar feit op grond van artikel 2.10.1.1 een vordering tot de rechter-commissaris kan 
richten om bepaalde vastgelegde gegevens in beslag te nemen en daartoe de uitlevering te 
bevelen. Op grond van het eerste lid, onderdelen e en h, en tweede lid, is de rechter-commissaris 
bevoegd in dergelijke gevallen de uitlevering van gegevens te bevelen en deze in beslag te nemen. 
Derde lid 
In het derde lid wordt bepaald dat het tweede lid niet van toepassing is op de bevoegdheid, 
bedoeld in artikel 2.7.8.1 (onderdeel k van het eerste lid). Dat betekent dat de rechter-
commissaris voor de doorzoeking van een woning zonder toestemming van de bewoner of een 
kantoor van een professioneel verschoningsgerechtigde altijd gebonden is aan het 
verdenkingscriterium, genoemd in artikel 2.7.8.1: ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit 
of verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld. 
 
Hoofdstuk 8 Heimelijke bevoegdheden 
Dit hoofdstuk is toegelicht in paragraaf 10. In aanvulling daarop volgt hieronder een toelichting op 
de titels, afdelingen en artikelen van dit hoofdstuk. 
 
Titel 8.1 Algemene bepalingen 
 
Afdeling 8.1.1 Bevel officier van justitie 
 
Artikel 2.8.1.1.1 
 
Algemeen 
Dit artikel is nieuw en bevat algemene bepalingen over het bevel van de officier van justitie tot 
uitoefening van een heimelijke bevoegdheid. Het artikel bevat een samenvoeging van de huidige 
artikelen 126g, vijfde tot en met negende lid, 126o, vierde tot en met zesde lid, 126za en 126zc. 
Het artikel ziet op het bevel tot uitoefening van een heimelijke bevoegdheid in geval van 
verdenking van een bepaald misdrijf, in geval van een redelijk vermoeden dat in een 
georganiseerd verband bepaalde misdrijven worden beraamd of gepleegd of in geval van 
aanwijzingen van een terroristisch misdrijf. Deze samenvoeging heeft enkele technische 
wijzigingen tot gevolg die noodzakelijk zijn om de bepaling van toepassing te kunnen laten zijn op 
de drie verschillende situaties. Dat is een gevolg van de gekozen opzet. Deze wijzigingen worden 
hieronder toegelicht. 
 
Zoals in paragraaf 10.3 is aangegeven laat dit wetsvoorstel, evenals het huidige wetboek, het 
opnemen van meerdere bevoegdheden in één bevel toe. Indien een dergelijk “combibevel” wordt 
overwogen moet daarbij wel nauwgezet in het oog worden gehouden dat de 
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toepassingsvoorwaarden van de betreffende bevelen kunnen verschillen. Zo verschillen de 
termijnen waarbinnen heimelijke bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend. Deze termijnen 
blijven onverkort gelden, ook in geval dat in één bevel toestemming is gegeven voor de 
uitoefening van meerdere bevoegdheden. Dit kan tot gevolg hebben dat voor de ene bevoegdheid 
wel of eerder een verlenging van het bevel moet worden aangevraagd en voor de andere 
bevoegdheid niet of nog niet. Daarnaast moet het bevel worden beëindigd wanneer niet meer aan 
de wettelijke voorwaarden is voldaan (zie het vierde lid). Wanneer in één bevel meerdere 
bevoegdheden zijn opgenomen, en aan de voorwaarden van de ene bevoegdheid niet meer is 
voldaan, maar aan die van de andere nog wel, moet het bevel worden beëindigd voor zover het 
die ene bevoegdheid betreft. Ten slotte geldt dat wanneer één bevel betrekking heeft op enerzijds 
een bevoegdheid voor de uitoefening waarvan een machtiging van de rechter-commissaris is 
vereist en anderzijds een bevoegdheid voor de uitoefening waarvan die machtiging niet is vereist, 
de rechter-commissaris alleen voor de uitoefening van de eerstbedoelde bevoegdheid een 
machtiging afgeeft. Naarmate de toepassingsvoorwaarden van bevelen verder uiteenlopen zal het 
om praktische redenen voor de hand liggen dat eerder wordt gekozen voor afzonderlijke bevelen 
dan voor een combibevel. 
 
Eerste en vijfde lid 
In het eerste lid wordt bepaald dat een bevel van de officier van justitie tot uitoefening van een 
heimelijke bevoegdheid vooraf wordt vastgelegd. Bij dringende noodzaak kan het bevel ook 
mondeling worden gegeven. In geval van een mondeling bevel moet de officier van justitie het 
bevel binnen drie dagen vastleggen. Het vijfde lid schept een grondslag om bij algemene 
maatregel van bestuur regels te stellen ten aanzien van de vastlegging van het bevel. Dit is 
toegelicht in paragraaf 2.2.5. In deze algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald dat de 
vastlegging vooralsnog schriftelijk is. 
Door het positioneren van de bepaling uit het eerste lid in de titel met algemene bepalingen gaat 
deze ook gelden voor het bevel tot infiltratie en het bevel waarin toestemming wordt gegeven om 
bij de uitvoering van het vastleggen van vertrouwelijke communicatie een woning zonder 
toestemming van de rechthebbende te betreden. In de huidige regeling is bij uitoefening van deze 
bevoegdheden een mondeling bevel niet mogelijk (zie de huidige artikelen 126h, vijfde lid, 126l, 
zesde lid jo 126m, vijfde lid, 126p, vijfde lid, en 126s, zesde lid jo 126t, vijfde lid). Ook bij de 
uitoefening van deze bevoegdheden bestaat in bepaalde gevallen een dringende noodzaak om het 
bevel mondeling te kunnen geven, waarna het binnen drie dagen moet worden vastgelegd. Zo 
komt het geregeld voor dat met spoed vertrouwelijke communicatie moet worden vastgelegd in 
een woning. Een voorbeeld hiervan is een gijzelingssituatie, waarbij de gijzelnemers zich ophouden 
in een woning die is omsingeld door de politie. Het is dan voor de politie noodzakelijk om mee te 
kunnen luisteren naar de conversaties tussen gijzelnemers onderling of naar de conversaties 
tussen gijzelnemers en gijzelaars in die woning. In dit soort gevallen is een mondeling bevel 
wenselijk, zodat snel gehandeld kan worden. Ook komt het voor dat er zogenaamde “open-OVC” 
wordt uitgeoefend: het vastleggen van vertrouwelijke communicatie in de openbare ruimte met 
behulp van een mobiele installatie (geen vast geplaatste microfoon). Indien de betrokken 
personen onverwachts een woning binnengaan, kan het voor de uitoefening van de bevoegdheid 
noodzakelijk zijn dat er ook in die woning kan worden afgeluisterd. Ook hier is dan sprake van 
spoed, omdat het dringend noodzakelijk is voor het onderzoek dat het vastleggen van de 
vertrouwelijke communicatie in de woning kan worden voortgezet. Een mondeling bevel biedt 
daarvoor uitkomst. De nadere eisen die zijn gesteld aan de vastlegging van het mondeling bevel 
verzekeren dat achteraf over de besluitvorming tot uitoefening van bevoegdheid verantwoording 
wordt afgelegd.  
In de huidige Titel VB (aanwijzingen van een terroristisch misdrijf) is in artikel 126za, eerste lid, 
geregeld dat aan een schriftelijk bevel gelijk staat een mondeling bevel dat onverwijld op schrift is 
gesteld. Het eerste lid van het nu toegelichte artikel geldt ook voor het bevel dat wordt gegeven 
bij aanwijzingen van een terroristisch misdrijf. Dit betekent enerzijds een verruiming, immers 
indien een bevel mondeling wordt gegeven wordt niet vereist dat dit onverwijld (in de nieuwe 
terminologie: direct) wordt vastgelegd, maar binnen drie dagen. Anderzijds is in het huidige artikel 
126za, eerste lid, geen dringende noodzaak vereist voor een mondeling bevel. Aangenomen mag 
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evenwel worden dat van een dringende noodzaak, gezien het belang van deze bevoegdheden bij 
aanwijzingen van terroristische misdrijven, sneller sprake zal zijn dan in de andere gevallen. Dat 
neemt niet weg dat het uitgangspunt, ook bij aanwijzingen van een terroristisch misdrijf, is dat het 
bevel vooraf wordt vastgelegd. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid zijn de algemene vereisten die gelden voor het bevel van de officier van justitie, 
bedoeld in dit hoofdstuk, opgenomen. Deze zijn voor een groot deel overgenomen uit de huidige 
artikelen 126g, vijfde lid, 126o, vierde lid en 126za, tweede lid. Met de opname van deze vereisten 
in een algemene bepaling wordt herhaling voorkomen. Naast deze algemene vereisten gelden er 
nog specifieke vereisten die per bevoegdheid zijn geregeld. Op grond van onderdeel a moet elk 
bevel de betreffende bevoegdheid vermelden; artikel en benaming. Bijvoorbeeld een bevel 
stelselmatige observatie, als bedoeld in artikel 2.8.2.1.1. In het tweede lid zijn ook ten opzichte 
van de huidige algemene voorschriften voor het bevel van de officier van justitie enkele 
aanvullende bepalingen opgenomen die het gevolg zijn van de samenvoeging van de drie titels 
(verdenking, georganiseerd verband en aanwijzingen van terrorisme). Deze aanvullingen zijn 
noodzakelijk om de bepaling van toepassing te kunnen laten zijn op de drie verschillende situaties. 
Zo is in onderdeel b opgenomen dat het bevel, indien bekend, de naam of anders een zo 
nauwkeurige mogelijke aanduiding van de verdachte vermeldt. In onderdeel c is bepaald dat het 
bevel in ieder geval de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de persoon 
ten aanzien van wie de bevoegdheid wordt uitgeoefend, vermeldt. Het onderscheid tussen 
verdachte (b) en persoon tegen wie de bevoegdheid wordt uitgeoefend (c) is gemaakt, omdat een 
heimelijke bevoegdheid niet alleen tegen een verdachte kan worden uitgeoefend. Ook tegen 
andere personen dan de verdachte kunnen de bevoegdheden worden uitgeoefend, zolang dit in het 
belang van het onderzoek is en voldoet aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Het 
kan voorkomen dat een bevoegdheid wordt uitgeoefend tegen een niet-verdachte, terwijl de 
verdachte ook bekend is. In zo’n geval vermeldt het bevel dus zowel de verdachte (b) als de 
persoon tegen wie de bevoegdheid wordt uitgeoefend (c). Indien geen verdachte bekend is, 
vermeldt het bevel wel de personen tegen wie de bevoegdheid wordt uitgeoefend. Bij aanwijzingen 
van een terroristisch misdrijf zal in het merendeel dus geen sprake zijn van het vereiste als 
opgenomen in onderdeel b. 
In onderdeel d is opgenomen dat het bevel het misdrijf, een omschrijving van het georganiseerd 
verband of het terroristisch misdrijf vermeldt, ter zake waarvan de bevoegdheid wordt 
uitgeoefend. Dit is afhankelijk van de situatie waarin de bevoegdheid wordt uitgeoefend. Ook 
hierin zijn de drie verschillende situaties terug te lezen. Hoewel een terroristisch misdrijf ook een 
misdrijf is, heeft bij de vormgeving van onderdeel d – waarin beide begrippen afzonderlijk zijn 
opgenomen – vooropgestaan dat deze algemene bepaling op de drie situaties ziet (verdenking 
misdrijf, georganiseerd verband en aanwijzingen van een terroristisch misdrijf). De onderdelen e, f 
en g zijn inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit de huidige regeling. 
 
Derde lid 
In het derde lid is bepaald dat elk bevel gemotiveerd kan worden gewijzigd, aangevuld, verlengd 
of ingetrokken. In beginsel moet dit vooraf worden vastgelegd, maar bij dringende noodzaak kan 
de beslissing tot wijziging, aanvulling, verlenging of intrekking van het bevel ook mondeling 
worden gegeven, waarna de officier van justitie deze binnen drie dagen vastlegt. De bepaling is 
inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 126g, achtste lid. De eis dat deze 
beslissing slechts bij dringende noodzaak mondeling kan worden gegeven, wordt niet gesteld in de 
huidige terrorismetitel (artikel 126za, vijfde lid). Verwezen wordt hiervoor naar de toelichting bij 
het eerste lid. Ook voor de vastlegging achteraf geldt dat krachtens het vijfde lid bij algemene 
maatregel van bestuur regels worden gesteld over de vastlegging. Vooralsnog zal worden bepaald 
dat de vastlegging schriftelijk is. 
  
Vierde lid 
Het vierde lid bepaalt dat zodra niet meer wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden van een 
bevoegdheid, de officier van justitie bepaalt dat de uitvoering van het bevel wordt beëindigd. Deze 
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bepaling is overgenomen uit het huidige artikel 126g, zevende lid. Dit voorschrift geldt in elke 
situatie, dus ook bij aanwijzingen van een terroristisch misdrijf. In de huidige Titels IVA en V wordt 
dit voorschrift telkens van overeenkomstige toepassing verklaard bij de verschillende 
bevoegdheden. In de huidige Titel VB is dit criterium niet opgenomen, maar gezien het feit dat ook 
daar het bevel kan worden ingetrokken, is voorstelbaar dat dit op grond van de huidige regeling 
ook al gebeurt als niet meer aan de voorwaarden is voldaan. In de praktijk zal het in beginsel zo 
zijn dat opsporingsambtenaren op de hoogte raken van omstandigheden waaruit blijkt dat niet 
langer wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden tot uitoefening van een bevoegdheid. Van 
hen wordt verwacht dat zij dit melden bij de officier van justitie, waarna hij kan bepalen dat de 
uitvoering wordt beëindigd. 
 
Afdeling 8.1.2 Machtiging rechter-commissaris 
 
Artikel 2.8.1.2.1 
Dit artikel is nieuw en bevat een algemene regeling over de machtiging van de rechter-
commissaris in dit hoofdstuk, die op vordering van de officier van justitie wordt verleend. De 
huidige artikelen 126l, vierde, zesde en zevende lid, 126s, vierde, zesde en zevende lid en 126zb 
zijn overgenomen in deze nieuwe bepaling. 
Voor een bevel tot uitoefening van de bevoegdheden infiltratie, vastleggen van telecommunicatie 
en vastleggen van vertrouwelijke communicatie is op grond van de desbetreffende bepalingen uit 
dit hoofdstuk een voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris vereist. Voor wat betreft 
het vastleggen van telecommunicatie en vertrouwelijke communicatie is dit vereiste overgenomen 
uit de huidige regeling. Het vereiste van een machtiging van de rechter-commissaris voor de 
uitoefening van infiltratie is een wijziging ten opzichte van de huidige regeling en wordt in de 
toelichting op artikel 2.8.2.6.1 nader toegelicht. 
 
Eerste, tweede en vijfde lid 
Het eerste en tweede lid schrijven voor dat de machtiging van de rechter-commissaris in beginsel 
vooraf wordt vastgelegd, maar dat deze bij dringende noodzaak ook mondeling kan worden 
verleend. In dat geval legt de rechter-commissaris de machtiging binnen drie dagen nadat hij de 
vordering van de officier van justitie heeft ontvangen, vast. Dit is een algemeen voorschrift dat 
ook geldt voor de machtiging in geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf en voor de 
gevallen waarin ter uitvoering van het vastleggen van telecommunicatie of ter voorbereiding of 
uitvoering van vastleggen van vertrouwelijke communicatie een besloten plaats of woning moet 
worden betreden. Voor de noodzaak van een mondeling machtiging bij deze gevallen wordt 
verwezen naar de toelichting op artikel 2.8.1.1.1, eerste lid. Wat daar wordt gesteld over het 
mondelinge bevel geldt ook voor de mondeling machtiging. 
Nieuw is dat bepaald wordt dat de machtiging en de daaraan voorafgaande vordering worden 
vastgelegd. Het vijfde lid schept een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur regels te 
stellen over de vastlegging van de machtiging en de vordering. Dit is toegelicht in paragraaf 2.2.5. 
In deze algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald dat de vastlegging vooralsnog 
schriftelijk is. 
Eveneens nieuw is het vereiste dat de mondelinge machtiging binnen drie dagen na ontvangst van 
de vastgelegde vordering van de officier van justitie moet worden vastgelegd en niet “binnen drie 
dagen”, zoals in de huidige regeling is vereist. De huidige bepaling levert een knelpunt op in de 
praktijk. Een machtiging van de rechter-commissaris wordt gegeven op vordering van de officier 
van justitie. In het geval dat een officier van justitie een mondelinge vordering heeft gedaan en de 
rechter-commissaris vervolgens een mondeling machtiging heeft afgegeven, moet de officier van 
justitie binnen drie dagen zijn vordering vastleggen. Als de officier van justitie dit doet op de derde 
dag, betekent dit op grond van de huidige regeling dat de rechter-commissaris nog diezelfde dag 
zijn machtiging moet vastleggen. Immers, ook de rechter-commissaris moet dit doen “binnen drie 
dagen” nadat de machtiging is verleend. Het tweede lid geeft de rechter-commissaris meer tijd, 
door te bepalen dat de termijn van drie dagen van de rechter-commissaris ingaat op het moment 
van ontvangst van de vastgelegde vordering. 
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Ten aanzien van de vordering van de officier van justitie is in het eerste lid bepaald dat die de in 
artikel 2.8.1.1.1, tweede lid, bedoelde gegevens bevat. Dat betekent dat de vordering van de 
officier gericht aan de rechter-commissaris dezelfde gegevens moet vermelden als het bevel tot 
uitoefening van een bevoegdheid. Op grond van de vordering van de officier van justitie moet de 
rechter-commissaris weten voor welke bevoegdheid een machtiging wordt gevraagd (a), de naam 
of aanduiding van de verdachte indien bekend (b), de naam of aanduiding van de persoon ten 
aanzien van wie de bevoegdheid moet worden uitgeoefend (c), het misdrijf, georganiseerd 
verband of terroristisch misdrijf ter zake waarvan de bevoegdheid moet worden uitgeoefend (d), 
de feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de wettelijke voorwaarden voor uitoefening van de 
bevoegdheid zijn vervuld (e), de wijze waarop de officier van justitie uitvoering aan het bevel zou 
willen geven (f) en de periode waarbinnen de officier van justitie uitoefening zou willen geven aan 
de bevoegdheid (g). Uiteindelijk is het de rechter-commissaris die bepaalt waarvoor hij de 
machtiging geeft; hij bepaalt de tijdsduur van de uitoefening van de bevoegdheid en de wijze 
waarop de bevoegdheid wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld door het betreden van een besloten plaats 
of woning. 
 
Derde lid 
Het derde lid is overgenomen uit de huidige artikelen 126l, vierde lid en 126s, vierde lid. Het 
bepaalt dat de machtiging van de rechter-commissaris alle onderdelen van het bevel betreft 
waarvoor zijn machtiging is vereist. De rechter-commissaris stelt zijn machtiging op naar 
aanleiding van de vordering van de officier van justitie. De rechter-commissaris bepaalt in zijn 
machtiging de reikwijdte van de bevoegdheid. Hij bepaalt onder meer de termijn en de eventuele 
inzet van steunbevoegdheden, bijvoorbeeld het betreden van besloten plaatsen of woningen 
waartoe hij machtigt met het oog op de uitvoering van een heimelijke bevoegdheid. De officier van 
justitie neemt dit vervolgens over in zijn bevel en dit bevel kan uiteraard niets anders of meer 
omvatten dan waarvoor de rechter-commissaris machtiging heeft gegeven. Een besloten plaats of 
woning kan ter uitvoering van het vastleggen van telecommunicatie of vertrouwelijke 
communicatie alleen worden betreden als de rechter-commissaris daartoe machtigt. De zinsnede 
“indien ter uitvoering van het bevel een woning mag worden betreden, wordt dat uitdrukkelijk in 
de machtiging vermeld” is niet overgenomen uit de huidige regeling. Dit betekent nadrukkelijk niet 
dat deze voorwaarde niet langer geldt. Dat de rechter-commissaris hiertoe gehouden is, blijkt 
echter al afdoende uit de woorden “alle onderdelen van het bevel”. Het bevel van de officier van 
justitie dient de betreding van een besloten plaats of woning te vermelden. Dat de rechter-
commissaris ook tot die binnentreding machtigt, zal hij dan ook altijd expliciet – als onderdeel van 
het bevel waarvoor een machtiging is vereist – in zijn machtiging moeten opnemen. Uiteraard 
moet de rechter-commissaris de afweging maken of voor de uitoefening van een bevoegdheid een 
betreding noodzakelijk is. Indien hij dit het geval acht, neemt hij dat op in zijn machtiging en 
verleent hij daarmee toestemming tot betreding van een besloten plaats of woning. 
 
Vierde lid 
Het vierde lid is overgenomen uit de huidige artikelen 126l, zesde lid en 126s, zesde lid, en 
bepaalt dat voor een wijziging, aanvulling of verlenging van een bevel waarvoor een machtiging is 
vereist, ook voor deze beslissing een machtiging van de rechter-commissaris is vereist. 
 
Afdeling 8.1.3 Kennisgeving aan betrokkene 
 
Artikel 2.8.1.3.1  
Dit artikel bevat de zogenoemde notificatieplicht en is inhoudelijk vrijwel ongewijzigd 
overgenomen uit de huidige regeling. Het vierde en vijfde lid zijn overgenomen uit het huidige 
artikel 126bb. Het huidige artikel 126bb, vijfde lid, schrijft geheimhouding voor aan degene tot wie 
een vordering is gericht en is verwerkt in hoofdstuk 7 waarin het bevel uitlevering gegevens is 
geregeld. Het huidige artikel 126bb, vierde lid, regelt dat de notificatieplicht niet van toepassing is 
bij enkele vorderingsbevoegdheden en ook in geval van uitoefening van de bevoegdheden, 
genoemd in de artikelen 126zq, 126zr en 126zs. De laatstgenoemde bevoegdheden zijn de 
bevoegdheden tot onderzoek van voorwerpen, vervoermiddelen en kleding in geval van 
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aanwijzingen van terroristische misdrijven. Deze bevoegdheden zullen worden opgenomen in het 
wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 6 van het nieuwe wetboek (Bijzondere procedures). Daarom 
is ook het huidige vierde lid van artikel 126bb hier niet overgenomen.  
 
Tweede lid 
In onderdeel c zijn de besloten plaats of woning, bedoeld in artikel 2.8.2.7.1, zevende lid, en 
artikel 2.8.2.8.1, vijfde lid, toegevoegd. Dit betreft de uitbreiding van de betredingsbevoegdheden 
bij het vastleggen van telecommunicatie en vertrouwelijke communicatie. Zie daarvoor de 
toelichting bij de desbetreffende artikelen. 
  
Derde lid 
De wijziging in het derde lid is van technische aard. Aangezien het huidige artikel 126aa, eerste en 
vierde lid, niet is overgenomen in artikel 2.8.1.4.1, wordt in dit derde lid in plaats van “artikel 
126aa, eerste of vierde lid”, naar “de processtukken” verwezen. De strekking van de bepaling is 
ongewijzigd: notificatie aan de verdachte kan achterwege blijven indien uit de processtukken blijkt 
dat een bevoegdheid tegen de verdachte is uitgeoefend. 
 
Afdeling 8.1.4 Voeging gegevens professioneel verschoningsgerechtigden 
 
Artikel 2.8.1.4.1  
Dit artikel heeft betrekking op het voegen van geheimhoudersinformatie. In artikel 2.7.6.2.2.2 is 
voorzien in codificatie van de mogelijkheid tot doorbreking van het professioneel 
verschoningsrecht van advocaten, notarissen, artsen en geestelijken. Bij de uitoefening van 
heimelijke bevoegdheden kan dit verschoningsrecht ook een rol spelen. Het nu toegelichte artikel 
regelt hoe om te gaan met geheimhoudersinformatie die wordt verkregen door uitoefening van een 
van de heimelijke bevoegdheden. De strekking van het artikel is dat materiaal dat is verkregen 
door uitoefening van een heimelijke bevoegdheid en waarover het professioneel verschoningsrecht 
zich uitstrekt (bijvoorbeeld een telefoontap waarbij verdachte belt met zijn advocaat om de zaak 
te bespreken) niet mag worden gebruikt in het onderzoek en moet worden vernietigd. Immers, 
een ieder moet zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking durven richten tot een 
professioneel verschoningsgerechtigde. Het voorschrift tot vernietiging is overgenomen uit het 
huidige artikel 126aa, tweede lid. 
 
Eerste lid 
Met het eerste lid wordt ten opzichte van het huidige artikel 126aa, tweede lid, een wijziging 
aangebracht waardoor duidelijker wordt aangegeven wat er feitelijk dient te gebeuren in het geval 
de opsporing stuit op geheimhoudersinformatie. Het eerste lid spreekt over “gegevens die 
mededelingen behelzen gedaan door of aan een verschoningsgerechtigde”. Onder gegevens wordt 
in ieder geval verstaan processen-verbaal waarin bijvoorbeeld opgenomen gesprekken tussen een 
advocaat en zijn cliënt zijn vastgelegd. Dit soort gegevens moet worden vernietigd. Onder 
gegevens wordt tevens verstaan andere vormen van verslaglegging van dit soort gesprekken. Bij 
de huidige tekst “voorwerpen die mededelingen behelzen” kan men denken aan een CD-rom, USB-
stick of computer waarop een opgenomen gesprek staat. Naar de letter van de huidige wettekst 
moeten in dit geval niet de gesprekken, maar de voorwerpen waarop de gegevens staan, worden 
vernietigd. In het voorbeeld dus de computer met daarop de gegevens. Dat is niet wenselijk. Het 
gaat erom dat de gegevens (het gesprek) worden vernietigd, omdat die niet in het onderzoek 
mogen worden gebruikt. Vandaar dat in het voorstel is gekozen voor de ruime term “gegevens”. 
De strekking van de bepaling blijft onveranderd. 
In de praktijk is gebleken dat de term “vernietigen” in de digitale wereld tot steeds meer discussie 
leidt. Een strikte interpretatie van de term “vernietigen” houdt in dat de gegevens op een 
dusdanige wijze worden vernietigd dat deze nimmer zijn terug te halen. Bij papieren processen-
verbaal is dit goed voorstelbaar. Deze stukken gaan door de schredder en zijn daarmee vernietigd. 
De opmars van de digitale stukken (bijvoorbeeld vastgelegde gesprekken die als een 
geluidsfragment op de computer bij de politie staan) maakt dat aan de term “vernietigen” niet 
alleen een fysieke maar ook een daaraan functioneel-equivalente uitleg moet worden gegeven. 
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Indien een geluidsfragment met behulp van een reguliere methode wordt verwijderd van de 
computer en daarmee niet langer zichtbaar en bruikbaar is voor het opsporingsteam, is het 
bestand echter nog niet vernietigd. Met geavanceerde methoden zou het voor experts mogelijk 
zijn om (delen van) het bestand weer terug te halen uit de digitale prullenbak. Het daadwerkelijk 
en volledig vernietigen van digitale bestanden op een gegevensdrager is niet eenvoudig, is zeer 
kostbaar in tijd en capaciteit van de opsporing. Daarnaast is het soms onmogelijk om 
daadwerkelijk alleen dat deel van de gegevens dat vernietigd moet worden, te vernietigen zonder 
dat de vernietiging zich ook uitstrekt over andere gegevens die behouden kunnen blijven. Zelfs 
indien het maximale wordt gedaan is het definitief bewijs van de vernietiging van digitale 
gegevens moeilijk te geven. 
Bij moderne methoden van opslag is daarnaast niet altijd goed vast te stellen waar op een 
opslagmedium data is opgeslagen. Vernietiging houdt dan bijvoorbeeld in dat de vindplaats van de 
exacte data wordt overschreven. Hoewel van daadwerkelijke vernietiging dan geen sprake is, 
wordt wel voldaan aan het doel van deze bepaling: de informatie staat niet meer ter beschikking 
aan de opsporing. 
Om de bewijswaarde van digitaal opgeslagen informatie te waarborgen en te verzekeren dat 
manipulatie onmogelijk is, moet worden gewerkt met een opslag van data die forensisch 
verantwoord is. Veelgebruikte methoden hiervoor zijn hashing en signing. Deze methoden maken 
bewijsbaar dat data volledig en origineel is en niet is gemanipuleerd. Een nadeel in deze specifieke 
context is dat iedere wijziging aan die data, ook ter uitvoering van de in het eerste lid 
voorgeschreven vernietiging, dit bewijs grotendeels teniet doet. 
Het voorgaande maakt duidelijk dat aan de ene kant secuur moet worden omgegaan met 
geheimhoudersinformatie (niet beschikbaar voor de opsporing); aan de andere kant kost 
daadwerkelijke vernietiging hiervan (indien al mogelijk) enorm veel tijd en kan dit problemen 
opleveren voor de integriteit en authenticiteit van andere opgeslagen data die nog wel door de 
opsporing mag worden gebruikt. Met het oog op de uitvoerbaarheid voor de praktijk moet de term 
“vernietigen” in de zin van het eerste lid functioneel worden uitgelegd; de opsporing moet er alles 
aan doen om te zorgen dat geheimhoudersinformatie niet meer zichtbaar is voor het 
opsporingsteam en niet meer gebruikt kan worden. Dit proces moet achteraf altijd goed te 
reconstrueren zijn. Door middel van logins moet bijgehouden worden wat er met de gegevens is 
gebeurd. 
 
Tweede en vierde lid 
De tekst van het huidige artikel 126aa, tweede lid, is verdeeld over drie afzonderlijke leden. Het 
tweede lid en vierde lid (eerste volzin) bevatten de laatste volzinnen van artikel 126aa, tweede lid. 
De overige vier leden van artikel 126aa zijn niet overgenomen. Die leden betreffen bijzondere 
verbaliseringsplichten ten aanzien van de bevoegdheden uit dit hoofdstuk. In de nieuwe regeling 
met betrekking tot de processtukken in het huidige wetboek is dit in het algemeen afdoende 
geregeld. Tevens is een van de uitgangspunten van het nieuwe wetboek om geen bijzondere 
verbaliseringsplichten op te nemen in gevallen waarin die geen toegevoegde waarde hebben ten 
aanzien van de algemene verbaliseringsplicht. 
 
Tweede, derde en vierde lid 
Het derde lid is nieuw en betreft de vereisten aan een vordering van de officier van justitie tot 
machtiging van de rechter-commissaris als bedoeld in het tweede lid. Het tweede lid heeft 
betrekking op gegevens die zijn verkregen door uitoefening van een heimelijke bevoegdheid en die 
mededelingen behelzen door of aan een professioneel verschoningsgerechtigde die niet onder het 
bereik van het eerste lid vallen. Dit zijn dus mededelingen waarover een professioneel 
verschoningsgerechtigde zich niet zou kunnen verschonen indien hem als getuige naar de inhoud 
van die mededelingen zou worden gevraagd. Dat kan betekenen dat het mededelingen zijn 
waarover de verschoningsgerechtigde geen geheimhoudingsplicht heeft en dus geen 
verschoningsrecht of dat het verschoningsrecht conform artikel 2.7.6.2.2.2 is doorbroken. In dat 
geval kunnen de gegevens wel bij de processtukken worden gevoegd, maar alleen na 
voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie. 
Deze machtiging moet op grond van het tweede lid, in afwijking van het bepaalde in artikel 
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2.8.1.2.1, altijd vooraf worden vastgelegd. Het derde lid stelt specifieke eisen aan deze vordering 
van de officier van justitie. In zoverre wordt afgeweken van de algemene regeling van artikel 
2.8.1.2.1. De reden is dat het hier geen machtiging tot uitoefening van een bevoegdheid betreft, 
maar een machtiging tot voeging van gegevens bij de processtukken. Een vordering van de officier 
van justitie vermeldt in dit geval dat het gaat om een verzoek tot voeging van gegevens bij de 
processtukken als bedoeld in het tweede lid (a), de heimelijke bevoegdheid waarmee deze 
gegevens zijn verkregen (b), het misdrijf ter zake waarvan deze bevoegdheid werd uitgeoefend 
(c), ten aanzien van wie de bevoegdheid werd uitgeoefend (d), de aard van de gegevens waarop 
de vordering ziet (e) en de relevantie van deze gegevens en de redenen van voeging (f). De 
rechter-commissaris krijgt zo een volledig beeld en kan een afgewogen beslissing nemen ten 
aanzien van het verzoek om gegevens toe te voegen aan het dossier. 
De machtiging en de vordering moeten op grond van het tweede en derde lid vooraf worden 
vastgelegd. Op grond van het vierde lid (tweede volzin) worden over de wijze van vastlegging 
regels gesteld bij algemene maatregel van bestuur. In deze algemene maatregel van bestuur zal 
worden bepaald dat de vastlegging vooralsnog schriftelijk is. 
 
Afdeling 8.1.5 Technische hulpmiddelen 
 
Artikel 2.8.1.5.1  
Dit artikel heeft betrekking op de regels die kunnen worden gesteld ten aanzien van de technische 
hulpmiddelen, en is inhoudelijk nagenoeg ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 126ee. 
In het Besluit technische hulpmiddelen zijn eisen gesteld aan de technische hulpmiddelen die bij 
de uitoefening van verschillende heimelijke bevoegdheden kunnen worden ingezet. Onderdeel b is 
nieuw. Dit onderdeel heeft betrekking op de technische hulpmiddelen die dienen ter ontsleuteling 
van versleutelde communicatie die wordt vastgelegd door middel van de artikel 2.8.2.7.1 
omschreven bevoegdheid (vastleggen telecommunicatie). Bij algemene maatregel van bestuur 
worden regels gesteld over de opslag, verstrekking en plaatsing van deze technische 
hulpmiddelen. Uit onderdeel c volgt dat ook technische eisen aan deze hulpmiddelen worden 
gesteld. 
Steeds vaker wordt communicatie die plaatsvindt met gebruikmaking van de diensten van een 
aanbieder van een communicatiedienst versleuteld (encryptie). Een recent voorbeeld hiervan is de 
end-to-end-encryptie die berichtenservice WhatsApp in 2016 heeft doorgevoerd. Dit zorgt ervoor 
dat alleen de persoon die het bericht verstuurt en de persoon die het bericht ontvangt, de inhoud 
van het bericht kunnen lezen. De berichten worden versleuteld met een specifieke sleutel en slot 
en alleen de verzender en ontvanger hebben de “sleutel” om het “slot” te openen en zo het bericht 
te lezen. Voor de opsporing is in dit soort gevallen een reguliere tap niet voldoende om de inhoud 
van de communicatie te kunnen vastleggen. Er wordt gewerkt aan technische hulpmiddelen die het 
mogelijk maken om versleutelde communicatie die plaatsvindt met gebruikmaking van de diensten 
van een aanbieder van een communicatiedienst te ontsleutelen en vast te leggen. Door de 
toename van encryptie van communicatie zijn deze technische hulpmiddelen noodzakelijk voor de 
opsporing en de verwachting is dat deze binnenkort beschikbaar zijn. Het gebruik van deze 
technische hulpmiddelen valt onder de in artikel 2.8.2.7.1, eerste lid, omschrijving van de 
bevoegdheid. In de huidige regeling worden echter geen eisen gesteld aan de technische 
hulpmiddelen waarmee communicatie als bedoeld in artikel 2.8.2.7.1, eerste lid, wordt vastgelegd. 
Met het oog op de onschendbaarheid van de vastgelegde (en dus ontsleutelde) communicatie dient 
te worden gewaarborgd dat bij deze opsporingsmethode, waarbij versleutelde communicatie wordt 
ontsleuteld, alleen gebruik kan worden gemaakt van technische hulpmiddelen die vooraf zijn 
gekeurd en voldoen aan de eisen die op het niveau van een algemene maatregel van bestuur zijn 
gesteld. 
 
Afdeling 8.1.6 Verplichting tot inbeslagneming 
 
Artikel 2.8.1.6.1 
Dit artikel heeft betrekking op de verplichting tot inbeslagneming indien een opsporingsambtenaar 
door de uitoefening van heimelijke bevoegdheden wetenschap krijgt over de vindplaats van 
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bepaalde gevaarlijke voorwerpen. Ook wordt in dit artikel de mogelijkheid tot uitstel of zelfs afstel 
van inbeslagneming geregeld. Deze bepaling is inhoudelijk grotendeels ongewijzigd overgenomen 
uit het huidige artikel 126ff. 
 
Derde lid 
Het derde lid benadrukt dat het specifieke bevel van de officier van justitie tot het afzien van 
inbeslagneming (doorlaten), bedoeld in het tweede lid, qua vorm en inhoud afwijkt van het bevel, 
bedoeld in de algemene regeling van artikel 2.8.1.1.1. Een bevel van de officier van justitie waarin 
op grond van een zwaarwegend opsporingsbelang wordt bepaald dat de in het eerste lid 
opgenomen verplichting tot inbeslagneming niet geldt, moet in alle gevallen vooraf worden 
vastgelegd. Het kan dus niet in aanvang mondeling worden gegeven en naderhand worden 
vastgelegd. Het bevel vermeldt de voorwerpen waar het om gaat, de bevoegdheid die tot de 
wetenschap heeft geleid, de redenen waarom sprake is van een zwaarwegend opsporingsbelang en 
het tijdstip of de periode gedurende welke de verplichting tot inbeslagneming niet geldt. Onderdeel 
b betreft een nieuw vereiste aan het bevel en onderdeel c dat correspondeert met het huidige 
artikel 126ff, derde lid, onderdeel b, wordt in gewijzigde vorm overgenomen. In de literatuur met 
betrekking tot artikel 126ff is opgemerkt dat het merkwaardig is dat het bevel waarin de officier 
van justitie toestemming geeft tot het doorlaten van bepaalde voorwerpen, niet de bevoegdheid 
vermeldt waardoor de opsporingsambtenaar op de hoogte is geraakt van de vindplaats van die 
voorwerpen. Deze kritiek kan worden onderschreven. Voorgesteld wordt daarom in onderdeel b te 
bepalen dat het bevel van de officier van justitie ook de bevoegdheid moet vermelden waarvan de 
uitoefening heeft geleid tot de wetenschap van de vindplaats van bepaalde voorwerpen als bedoeld 
in het eerste lid. Indien de opsporingsambtenaar bij de uitoefening van een inkijkoperatie (artikel 
2.8.2.2.1) stuit op een partij cocaïne en de officier van justitie vervolgens bepaalt dat op grond 
van een zwaarwegend opsporingsbelang geen verplichting tot inbeslagneming geldt (tweede lid) 
zal het bevel van de officier van justitie moeten vermelden dat werd gehandeld in het kader van 
artikel 2.8.2.2.1. Dit sluit ook aan op onderdeel c waarin wordt voorgeschreven dat het bevel voor 
zover mogelijk de redenen vermeldt waarom sprake is van een zwaarwegend opsporingsbelang. In 
artikel 126ff, derde lid, onderdeel b, wordt slechts gesproken over “het zwaarwegend 
opsporingsbelang”. De bedoeling hiervan is geweest dat het bevel van de officier van justitie enige 
opheldering geeft over welk concreet opsporingsbelang in dit geval de inbeslagnemingsplicht 
opheft. Hoe concreet deze opgave in de huidige regeling moet zijn, wordt niet duidelijk. 
Voorgesteld wordt daarom dat het bevel, voor zover mogelijk, de redenen vermeldt waarom 
sprake is van een zwaarwegend opsporingsbelang. De officier van justitie moet aannemelijk 
maken dat het concrete opsporingsbelang zwaarder weegt dan het onmiddellijke gevaar dat door 
het doorlaten van de voorwerpen ontstaat. Dit laatste is mede afhankelijk van de hoeveelheid door 
te laten voorwerpen. Ook de veiligheid van personen kan een rol spelen in deze afweging 
(Kamerstukken II 1998/99, 26 269, nr. 5). De officier zal dus in zijn bevel duidelijk moeten maken 
welke feiten en omstandigheden maken dat sprake is van een zwaarwegend opsporingsbelang in 
een bepaald geval. 
 
Afdeling 8.1.7 Uitstel melding onbekende kwetsbaarheden 
In deze afdeling is de in het wetsvoorstel computercriminaliteit III (Kamerstukken I 2016/17, 34 
372, A) voorziene bevoegdheid van de officier van justitie opgenomen tot het uitstellen van een 
melding aan een producent dat sprake is van een onbekende kwetsbaarheid voor het 
binnendringen in een geautomatiseerd werk. Indien dat wetsvoorstel tot wet wordt verheven en in 
werking treedt, zal de tekst worden aangepast conform de uitgangspunten van het voorliggende 
wetsvoorstel. 
 
Titel 8.2 Heimelijke bevoegdheden 
 
Afdeling 8.2.1 Stelselmatige observatie 
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Artikel 2.8.2.1.1  
In dit artikel is de bevoegdheid tot stelselmatige observatie neergelegd. Het vervangt de huidige 
artikelen 126g, 126o en 126zd, eerste lid, onderdeel a, derde, vierde en vijfde lid.  
 
Eerste lid 
Het verdenkingscriterium, de bevoegde autoriteit en de omschrijving van de bevoegdheid zijn in 
het eerste lid opgenomen. Uitgaande van de voorgestelde systematiek voor de vereenvoudiging 
van de verdenkingscriteria (zie paragraaf 2.3) wordt bij deze bevoegdheid uitgegaan van het 
criterium dat sprake moet zijn van verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van een 
jaar of meer is gesteld. In het huidige artikel 126g moet sprake zijn van verdenking van een 
misdrijf. Het gaat dus om een lichte inperking. Overigens zijn niet stelselmatige vormen van 
observatie mogelijk op basis van de algemene bevoegdheidsbepaling. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid betreft de duur van het bevel en is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit de 
huidige artikelen 126g, vierde lid, 126o, vijfde lid en 126zd, vijfde lid. 
 
Derde lid 
Het derde lid is overgenomen uit de huidige artikelen 126g, derde lid, 126o, derde lid en 126zd, 
vierde lid. Ter uitvoering van het bevel tot stelselmatige observatie kan een technisch hulpmiddel 
worden gebruikt of geplaatst, voor zover daarmee geen communicatie wordt vastgelegd. De 
bepaling bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling. Allereerst spreekt de 
huidige regeling van het “aanwenden” van een technisch hulpmiddel. Het derde lid spreekt over 
“gebruiken of plaatsen”. Daarmee wordt verduidelijkt dat een technisch hulpmiddel geplaatst kan 
worden (statische observatie waarbij een camera wordt geplaatst) of gebruikt kan worden 
(bijvoorbeeld bij een dynamische observatie waarbij de opsporingsambtenaar de camera zelf 
vasthoudt). Ook ten aanzien van de communicatie die niet mag worden opgenomen met het 
technisch hulpmiddel kent het derde lid een wijziging. De huidige regeling schrijft voor dat bij de 
uitvoering van de stelselmatige observatie met een technisch hulpmiddel geen vertrouwelijke 
communicatie (als bedoeld in artikel 126l) mag worden opgenomen. De techniek staat niet stil. 
Het is inmiddels niet ondenkbaar dat technische hulpmiddelen die worden gebruikt bij de 
stelselmatige observatie ook telecommunicatie kunnen vastleggen. Vandaar dat het derde lid het 
verbod bevat om communicatie, als bedoeld in de artikelen 2.8.2.7.1 en 2.8.2.8.1, vast te leggen 
met een technisch hulpmiddel dat is geplaatst of wordt gebruikt ter uitvoering van de stelselmatige 
observatie. Hiermee wordt gedoeld op de niet voor het publiek bestemde communicatie die 
plaatsvindt met gebruikmaking van de diensten van een aanbieder van een communicatiedienst 
(artikel 2.8.2.7.1) en op vertrouwelijke communicatie die plaatsvindt anders dan met 
gebruikmaking van de diensten van een aanbieder van een communicatiedienst (artikel 2.8.2.8.1). 
Ook wordt in het derde lid niet langer gesproken van het opnemen van communicatie, maar van 
het vastleggen daarvan. Zie daarvoor de toelichting bij de artikelen 2.8.2.7.1 en 2.8.2.8.1. 
Tot slot bepaalt het derde lid dat een technisch hulpmiddel ter uitvoering van het bevel tot 
stelselmatige observatie niet op een persoon wordt bevestigd, tenzij met diens toestemming. Dit 
voorschrift is overgenomen uit de huidige regeling. In het wetsvoorstel computercriminaliteit III 
(Kamerstukken I 2016/17, 34 372, A) wordt een bevoegdheid voorgesteld om een 
geautomatiseerd werk binnen te dringen en met een technisch hulpmiddel onderzoek te doen met 
het oog op onder meer het bevel tot stelselmatige observatie. Het voorgestelde artikel dat deze 
bevoegdheid bevat (artikel 126nba) is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen in artikel 2.8.2.9.1. 
De opsporing kan bijvoorbeeld een smartphone van afstand benaderen en vervolgens via GPS aan 
plaatsbepaling doen. Uit de memorie van toelichting bij het genoemde wetsvoorstel volgt dat een 
smartphone niet een technisch hulpmiddel is dat op een persoon is bevestigd. Er wordt namelijk 
gebruik gemaakt van een voorwerp dat de persoon al bij zich heeft voor een ander doel. Dat is van 
belang voor de nu toegelichte bepaling. Indien gebruik wordt gemaakt van een voorwerp dat een 
persoon al bij zich heeft voor een ander doel, is geen sprake van het bevestigen op een persoon in 
de zin van deze bepaling. In de memorie van toelichting bij het genoemde wetsvoorstel wordt 
tevens opgemerkt dat de ontwikkeling van de techniek ertoe leidt dat de reikwijdte van het verbod 
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om een technisch hulpmiddel op een persoon te bevestigen minder strikt dient te worden uitgelegd 
dan voorheen. In het wetsvoorstel wordt daarom voorgesteld om de bevestiging van een technisch 
hulpmiddel op een persoon mogelijk te maken in het kader van de stelselmatige observatie van 
een geautomatiseerd werk. In verband met het stelselmatige karakter dient de officier van justitie 
in het bevel tot binnendringen van een geautomatiseerd werk melding te maken van het 
voornemen om gebruik te maken van een technisch hulpmiddel dat zich op een persoon of in de 
kleding van een persoon bevindt. Dit kan een technisch hulpmiddel zijn dat al op de persoon 
aanwezig is (zoals een mobiele telefoon in de kleding) of dat op de persoon wordt bevestigd (zoals 
een peilzender in de kleding). Op deze wijze kan de rechter-commissaris hiermee rekening houden 
bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het bevel. Daartoe wordt in het huidige artikel 126g, 
derde lid, gewijzigd. Indien het genoemde wetsvoorstel tot wet wordt verheven en in werking 
treedt, zal dat ook gevolgen hebben voor de nu toegelichte bepaling. Immers, de in dat 
wetsvoorstel voorgestelde bevoegdheid zal dan als heimelijke bevoegdheid worden toegevoegd 
aan dit hoofdstuk en daarnaast zal het derde lid overeenkomstig het wetsvoorstel worden 
aangepast. 
 
Vierde lid 
Het vierde lid regelt dat de officier van justitie kan bepalen dat ter uitvoering van het bevel tot 
stelselmatige observatie één of meer besloten plaatsen, niet zijnde een woning, worden betreden 
zonder toestemming van de rechthebbende. Deze steunbevoegdheid is, iets anders verwoord, ook 
opgenomen in de huidige artikelen 126g, tweede lid, 126o, tweede lid en 126zd, derde lid (daar 
wordt gesproken over “een besloten plaats”). Uit de wetsgeschiedenis bij die bepalingen blijkt dat 
het betreden van plaatsen bij deze bevoegdheid ook kan worden gebruikt voor het bevestigen van 
technische hulpmiddelen, waarmee personen in de besloten plaats stelselmatig kunnen worden 
geobserveerd (Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, blz. 70). 
In de huidige regeling geldt in Titel IVA echter een zwaarder verdenkingscriterium voor deze 
steunbevoegdheid en is de betredingsbevoegdheid naar de letter van de wet beperkt tot één 
besloten plaats. Artikel 126g bepaalt dat de bevoegdheid tot stelselmatige observatie kan worden 
uitgeoefend bij verdenking van een misdrijf, maar dat ter uitvoering van de stelselmatige 
observatie een besloten plaats, niet zijnde een woning, slechts mag worden betreden bij 
verdenking van een voorlopigehechtenismisdrijf dat een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert 
(artikel 126g, tweede lid). Artikel 126o (Titel V) kent dit verschil niet, omdat uitoefening van de 
bevoegdheid tot stelselmatige observatie in die titel al is voorbehouden aan het zwaardere 
verdenkingscriterium (voorlopigehechtenismisdrijf dat een ernstige inbreuk op de rechtsorde 
oplevert), zodat voor de steunbevoegdheid tot het betreden van een besloten plaats in deze titel 
wel hetzelfde verdenkingscriterium geldt. In artikel 126zd, derde lid (Titel VB) is ook niet meer 
vereist dan aanwijzingen van een terroristisch misdrijf voor het betreden van een besloten plaats 
ter uitvoering van de stelselmatige observatie. 
In het vierde lid wordt niet langer een zwaarder verdenkingscriterium gehanteerd voor het 
betreden van één of meer besloten plaatsen, niet zijnde een woning, ter uitvoering van de 
stelselmatige observatie. Allereerst omdat deze beperking ook niet geldt in de huidige Titels V en 
VB. Daarnaast leidt de beperking in artikel 126g, tweede lid, soms tot uitvoeringsproblemen. Zo 
komt het voor dat stelselmatig wordt geobserveerd in verband met een verdenking van een 
misdrijf waarop gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld. Tijdens die observatie betreedt 
de geobserveerde persoon een flatgalerij (een besloten plaats als bedoeld in deze bepaling). Om 
de observatie tot een succes te maken is het noodzakelijk dat de opsporingsambtenaar ook die 
flatgalerij kan betreden, om te zien waar de geobserveerde persoon naarbinnen gaat. Op basis van 
de huidige regeling kan dat niet. Het vierde lid maakt dit wel mogelijk. De officier van justitie dient 
te bepalen en af te wegen of het betreden van de besloten plaats voor de uitvoering van het bevel 
tot stelselmatige observatie proportioneel is en voldoet aan het subsidiariteitsbeginsel. Dat moet 
uitdrukkelijk door de officier van justitie worden afgewogen en in het bevel worden verwerkt. 
In het vierde lid is verder opgenomen dat het kan gaan om het betreden van meerdere besloten 
plaatsen in plaats van één besloten plaats. Dit voorkomt dat de officier van justitie voor betreden 
van meerdere besloten plaatsen telkens een nieuw bevel moet afgeven. Er kunnen zich hierbij 
twee gevallen voordoen. Allereerst het geval waarbij, voordat de opsporingsambtenaren met de 
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stelselmatige observatie beginnen, al bekend is dat de te observeren persoon meerdere besloten 
plaatsen zal betreden (deze informatie kan al bekend zijn door eerder uitgevoerde observaties). 
De officier van justitie kan in dat geval in zijn bevel toestemming geven voor het betreden van 
deze besloten plaatsen, waarbij hij op grond van het zesde lid, onderdeel b, deze plaatsen ook 
vermeldt in zijn bevel. Het andere geval zal zich vaker voordoen, namelijk het geval waarin vooraf 
niet precies duidelijk is of een te observeren persoon een of meer besloten plaatsen zal betreden 
en zo ja welke. In zo’n geval is vereist dat de opsporingsambtenaar in zijn aanvraag aannemelijk 
maakt dat de te observeren persoon bij deze observatie besloten plaatsen zal betreden. 
Vervolgens is het aan de officier van justitie om een afweging te maken. Hij kan in zijn bevel dan 
bepalen dat ter uitvoering van de observatie besloten plaatsen kunnen worden betreden en 
vervolgens in zijn bevel een zo nauwkeurige mogelijke aanduiding opnemen van deze plaatsen. Dit 
komt tegemoet aan de huidige praktijk waarin opsporingsambtenaren die tijdens hun observatie 
worden geconfronteerd met een geobserveerde persoon die een besloten plaats betreedt, eerst 
(telefonisch) contact moeten opnemen met de officier van justitie ten einde om toestemming te 
vragen om die persoon ook in de besloten plaats te observeren. Om te weten welke verdieping of 
welk huis deze persoon betreedt is het juist aangewezen om snel te kunnen handelen. Het 
vergroot dus de mogelijkheden van de opsporing en leidt tot lastenvermindering voor de officier 
van justitie. Indien opsporingsambtenaren bij hun aanvraag niet voldoende aannemelijk kunnen 
maken welke besloten plaatsen de te observeren persoon zal betreden, zal de officier van justitie 
in zijn bevel hiervoor ook geen toestemming kunnen geven. Ondanks dat hier sprake is van een 
verruiming dient te worden benadrukt dat de toestemming tot het betreden van besloten plaatsen 
in geval van een stelselmatige observatie niet de standaard moet worden. Het vereiste dat de 
officier van justitie een zo nauwkeurig mogelijk aanduiding van de besloten plaatsen in zijn bevel 
moet opnemen, moet strikt worden nageleefd en in samenhang met de beginsel van subsidiariteit 
en proportionaliteit moet dit ertoe leiden dat in de opsporingspraktijk passend gebruik blijft 
worden gemaakt van deze steunbevoegdheid. 
 
Vijfde lid 
Het vijfde lid is nieuw en schept een grondslag voor het verwijderen van een geplaatst technisch 
hulpmiddel uit een besloten plaats na afloop van de bevelsperiode. De betreding om een geplaatst 
technisch hulpmiddel te verwijderen uit de besloten plaats geschiedt op basis van het 
oorspronkelijke bevel. Er hoeft hiervoor geen nieuw bevel of verlenging van het bevel te worden 
aangevraagd. Wel dient het technisch hulpmiddel zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een 
maand na afloop van de periode waarbinnen aan het bevel uitvoering wordt gegeven, verwijderd 
te worden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het belang van het onderzoek. Het 
heimelijke karakter van dit onderzoek kan tot gevolg hebben dat verwijdering niet direct kan 
plaatsvinden. Er dient echter ook niet onnodig lang gewacht te worden met het verwijderen. Dit 
voorschrift houdt dus een verplichting tot verwijdering in. Indien het niet mogelijk is om binnen 
een maand na afloop van de bevelsperiode het technisch hulpmiddel te verwijderen, bijvoorbeeld 
vanwege de veiligheid van de opsporingsambtenaren of vanwege het belang van het onderzoek, 
dient contact te worden gezocht met de officier van justitie. Hij kan de termijn waarbinnen het 
technisch hulpmiddel moet worden verwijderd uit de besloten plaats telkens met een maand 
verlengen. Deze beslissing dient gemotiveerd te worden en op schrift te worden gesteld. 
 
Zesde lid 
Het zesde lid bevat de extra vereisten aan het bevel tot stelselmatige observatie, naast de 
vereisten die gelden op grond van artikel 2.8.1.1.1. Het bevel tot stelselmatige observatie dient 
een aanduiding van de aard van het technisch hulpmiddel te bevatten, indien op grond van het 
derde lid een technisch hulpmiddel wordt ingezet. In de huidige regeling geldt dit vereiste niet 
voor de stelselmatige observatie, maar wordt het wel vereist bij het bevel tot opnemen van 
telecommunicatie (artikel 126m, vijfde lid, onderdeel e). Dit vereiste is toegevoegd aan het 
huidige artikel 126m door de Wet computercriminaliteit II en werd als volgt toegelicht: “Gelet op 
de ingrijpendheid van de bevoegdheid en de uiteenlopende methoden met behulp waarvan deze 
kan worden toegepast, acht ik het wenselijk dat bovendien eisen worden gesteld aan de 
technische hulpmiddelen die kunnen worden ingezet voor het vastleggen van de communicatie” 
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(Kamerstukken II 2004/05, 26 671, nr. 7, blz. 26).  
Ook de stelselmatige observatie is een ingrijpende bevoegdheid waarbij diverse technische 
hulpmiddelen kunnen worden gebruikt, zeker als er technische hulpmiddelen, zoals een camera in 
een besloten plaats, worden geplaatst. Gelet hierop komt het wenselijk voor te bepalen dat ook 
het bevel stelselmatige observatie een aanduiding van het technisch hulpmiddel omvat. 
Onderdeel b komt qua strekking overeen met een deel van het huidige artikel 126g, vijfde lid, 
onderdeel d. Als ter uitvoering van een stelselmatige observatie een besloten plaats of meerdere 
besloten plaatsen kunnen worden betreden, moet het bevel de plaatsen vermelden. Als bij afgifte 
van het bevel nog niet precies duidelijk is om welke plaatsen het gaat, dan dient het bevel een zo 
nauwkeurige mogelijke aanduiding van de plaatsen te bevatten. 
 
Afdeling 8.2.2 Bevoegdheden ten aanzien van een besloten plaats 
 
Artikel 2.8.2.2.1  
In dit artikel is een tweetal bevoegdheden ten aanzien van een besloten plaats neergelegd. In het 
artikel zijn de huidige artikelen 126k, 126r en 126zd, eerste lid, onderdeel d, samengevoegd. 
 
Eerste lid 
Naast de omschrijving van de bevoegdheden zijn ook het verdenkingscriterium en de bevoegde 
autoriteit in het eerste lid opgenomen. Uitgaande van het voorstel tot vereenvoudiging van de 
verdenkingscriteria wordt bij deze bevoegdheden verdenking van een misdrijf waarop 
gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld, als verdenkingscriterium voorgesteld (zie 
paragraaf 2.3.3). In het huidige artikel 126k wordt het voorlopigehechteniscriterium gehanteerd, 
dat met de bedoelde vereenvoudiging komt te vervallen. Deze verandering in het 
verdenkingscriterium komt neer op een verruiming, al moet worden opgemerkt dat de meeste 
frequent voorkomende tweejaarplusmisdrijven al onder het voorlopigehechteniscriterium vallen. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid wordt artikel 2.8.2.1.1, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing verklaard. Dit 
betreft de regeling voor het verwijderen van een geplaatst technisch hulpmiddel uit een besloten 
plaats na afloop van de bevelsperiode. Indien op grond van het eerste lid, onderdeel c, een 
technisch hulpmiddel is geplaatst in een besloten plaats, dient dit technisch hulpmiddel zo spoedig 
mogelijk na afloop van het bevel en in ieder geval binnen een maand te worden verwijderd. Zie 
daarvoor meer in toelichting op artikel 2.8.2.1.1, vijfde lid. 
 
Derde lid 
Het derde lid bevat een extra vereiste aan het bevel. Het bevel tot het betreden van een besloten 
plaats of het gebruik van een technisch hulpmiddel dient, naast de gegevens uit artikel 2.8.1.1.1, 
tweede lid, ook de plaats te vermelden waarop het bevel betrekking heeft. Dat is nu ook al zo (zie 
het huidige artikel 126k, tweede lid, onderdeel c). 
 
Afdeling 8.2.3 Pseudo-koop of –dienstverlening 
 
Artikel 2.8.2.3.1  
In dit artikel is de bevoegdheid tot pseudo-koop of – dienstverlening neergelegd. Het vervangt de 
huidige artikelen 126i, 126q en 126zd, eerste lid, onderdeel b. 
 
Eerste lid 
Naast de omschrijving van de bevoegdheden zijn ook het verdenkingscriterium en de bevoegde 
autoriteit in het eerste lid opgenomen. Uitgaande van het voorstel tot vereenvoudiging van de 
verdenkingscriteria is het verdenkingscriterium gewijzigd van verdenking van een 
voorlopigehechtenismisdrijf in verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van twee jaar 
of meer is gesteld (zie paragraaf 2.3.3). Deze verandering in het verdenkingscriterium komt neer 
op een verruiming, al moet worden opgemerkt dat frequent voorkomende tweejaarplusmisdrijven 
al onder het voorlopigehechteniscriterium vallen. 
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De omschrijving van de bevoegdheid in het eerste lid bevat enkele wijzigingen ten opzichte van de 
huidige regeling. Allereerst omschrijft de huidige regeling telkens de kring van personen ten 
aanzien van wie de bevoegdheid mag worden uitgeoefend. Deze kring van personen verschilt in de 
huidige Titels IVA, V en VB: de verdachte (artikel 126i), een persoon betrokken bij het 
georganiseerd verband (artikel 126q) en een persoon (artikel 126zd, eerste lid, onderdeel b). In 
het eerste lid is deze differentiatie achterwege gelaten. De bevoegdheid kan worden uitgeoefend 
tegen “een persoon”, overeenkomstig de huidige Titel VB. Die persoon hoeft niet de verdachte te 
zijn. Kerngedachte is daarbij dat, zoals al eerder toegelicht, de inzet van de bevoegdheid wordt 
beheerst door de algemene bepalingen over proportionaliteit en subsidiariteit en het 
onderzoeksbelang. Dat maakt dat het toepassingsbereik per saldo niet veel ruimer wordt dan op 
grond van de huidige systematiek. Winst is dat de bestaande rigiditeit die in de praktijk als 
belemmerend wordt ervaren, komt te vervallen. Verdachten die goederen verkopen maken soms 
gebruik van een koerier die te goeder trouw is en dus niet altijd als verdachte kan worden 
aangemerkt (omdat sprake is van “doen” plegen). Feitelijk worden de goederen dan niet 
afgenomen van de verdachte, maar van de koerier (een persoon). Daarnaast zal deze wijziging 
bijdragen aan het kunnen opsporen van strafbare feiten door het doen van aankopen op de 
website zoals marktplaats.nl, waarbij immers niet altijd duidelijk is of de persoon die aanbiedt ook 
de verdachte is. 
De mogelijkheden tot uitoefening van de bevoegdheid worden begrensd door de algemene 
bepalingen van het opsporingsonderzoek. Zo moet de uitoefening van de bevoegdheid in het 
belang van het onderzoek plaatsvinden. Dit impliceert dat de uitoefening van de bevoegdheid een 
bijdrage moet leveren aan de opsporing. In die lijn is te rechtvaardigen dat ook de pseudo-koop of 
-dienstverlening tegen een andere persoon dan de verdachte kan worden uitgeoefend. Door het 
vereiste dat de officier van justitie het bevel slechts in het belang van het onderzoek mag geven, 
en na toetsing aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, is voldoende gewaarborgd 
dat deze bevoegdheid niet wordt uitgeoefend tegen personen die niet voldoende relevant zijn voor 
het onderzoek. In het geval de bevoegdheid wordt uitgeoefend tegen niet-verdachte personen 
zullen de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit hogere eisen stellen aan de motivering 
van het bevel.  
 
In de omschrijving van de bevoegdheid is de zinsnede “die zijn opgeslagen, worden verwerkt of 
overgedragen door middel van een geautomatiseerd werk, door tussenkomst van een openbaar 
telecommunicatienetwerk” (het huidige artikel 126i, eerste lid, onderdeel b) niet overgenomen. Er 
ontstaan steeds nieuwe mogelijkheden waarop gegevens kunnen worden overgedragen. Door in de 
voorgestelde bepaling te spreken over “gegevens” wordt duidelijk dat deze bevoegdheid niet 
afhankelijk is van de manier waarop de gegevens kunnen worden overgedragen. 
Tot slot verduidelijkt het eerste lid dat ook het maken van afspraken over de afname van goederen 
of gegevens of het maken van afspraken over het verlenen van diensten onder deze bevoegdheid 
valt. Hoewel in de tekst van het huidige artikel 126i sprake is van “afname” van goederen of 
gegevens, moet op grond van de wetsgeschiedenis worden aangenomen dat het niet tot een 
concrete aflevering van goederen aan en afname daarvan door een opsporingsambtenaar behoeft 
te zijn gekomen. Onder pseudo-koop moet ook de gevallen worden verstaan waarin de 
opsporingsambtenaar voorwendt goederen te willen afnemen en tot afspraken komt met de 
verdachte over aankoop en aflevering van goederen, met de bedoeling in te grijpen op het 
moment dat de verdachte tot overlevering gaat (zie ook HR 30 september 2003, 
ECLI:NL:HR:2003:AF7331, NJ 2004/84). Door ook het maken van tot afname strekkende 
afspraken onder het bereik van deze bevoegdheid te laten vallen, wordt recht gedaan aan de 
oorspronkelijke bedoeling van de wetgever en rechtspraak over dit onderwerp gecodificeerd. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid zijn de extra voorwaarden voor het bevel opgenomen: het bevel moet de aard 
van de goederen, gegevens of diensten (a) vermelden. Daarnaast moet het bevel de strafbare 
handelingen vermelden die bij de uitvoering van het bevel door de persoon die het bevel uitoefent 
mogen worden begaan (b). Deze vereisten zijn overgenomen uit het huidige artikel 126i, derde lid, 
onderdelen c en d. 
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Afdeling 8.2.4 Stelselmatige vastlegging van persoonsgegevens uit open bronnen 
 
Artikel 2.8.2.4.1 
In dit artikel is een nieuwe heimelijke bevoegdheid is neergelegd: het stelselmatig vastleggen van 
persoonsgegevens uit open bronnen. De bevoegdheid is toegelicht in paragraaf 10.4.1. In 
aanvulling daarop wordt het artikel hieronder artikelsgewijs toegelicht. 
 
Eerste lid 
Het eerste lid bevat het verdenkingscriterium, de bevoegde autoriteit en de omschrijving van de 
bevoegdheid. Uitgaande van de in paragraaf 2.3 toegelichte vereenvoudiging van de 
verdenkingscriteria wordt voorgesteld om bij deze bevoegdheid verdenking van een misdrijf 
waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld, als verdenkingscriterium te hanteren. Dit 
verdenkingscriterium wordt in dit hoofdstuk ook gekoppeld aan de al bestaande bevoegdheid tot 
stelselmatige observatie. De officier van justitie is de bevoegde autoriteit. Hij kan aan een 
opsporingsambtenaar het bevel geven om stelselmatig persoonsgegevens uit open bronnen vast te 
leggen. 
Van het in het eerste lid opgenomen begrip “open bronnen” bestaat geen algemeen 
geaccepteerde, internationaal gehanteerde definitie. Het is veeleer een (juridisch) verzamelbegrip. 
In enkele internationale regelingen wordt wel verwezen naar open bronnen, bijvoorbeeld in artikel 
32, onderdeel a, van het Cybercrimeverdrag en artikel 25, vierde lid, van het Kaderbesluit 
2009/371/JBZ (Besluit van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst 
(Europol)). Hoewel het Cybercrimeverdrag geen alomvattend juridisch regime met betrekking tot 
bevoegdheden ten aanzien van cybercrime bevat, bepaalt artikel 32, onderdeel a, dat een partij 
zonder toestemming van een andere partij zich toegang kan verschaffen tot opgeslagen 
publiekelijk toegankelijke (open bron) computergegevens, ongeacht waar deze zich in geografisch 
opzicht bevinden. Artikel 25, vierde lid, van het genoemde kaderbesluit biedt aan Europol een 
grondslag om rechtstreeks persoonsgegevens vast te leggen die afkomstig zijn uit voor het publiek 
beschikbare bronnen zoals media en openbare gegevens en commerciële aanbieders van 
inlichtingen, zoals digitale nieuwssites. Ook deze informatiebronnen waarvoor betaald moet 
worden zijn voor een ieder toegankelijk. De open bronnen hoeven niet digitaal of alleen via het 
internet toegankelijk te zijn, zolang deze maar persoonsgegevens bevatten en voor een ieder 
toegankelijk zijn, al dan niet na betaling, registratie of het aanmaken van een profiel. Kenmerkend 
voor een open bron is het feit dat er een onbeperkte kring van personen toegang kan verkrijgen 
en er geen tussenkomst van een derde nodig is om toegang te verkrijgen. De registratie, het 
aanmaken van een profiel of de betaling zijn formaliteiten en geschieden vaak volledig 
geautomatiseerd. Dit in tegenstelling tot besloten of afgeschermde bronnen of websites waarbij 
bijvoorbeeld een uitnodiging of goedkeuring vereist is om toegang te krijgen. De aard of het doel 
van de open bron is niet relevant, doorslaggevend is of de open bron door een ieder gebruikt kan 
worden. Met het plaatsen van berichten, recensies, foto’s en filmpjes op het openbare internet, het 
bijhouden van weblogs of het deelnemen aan (openbare) nieuwsgroepen of forums is juist 
openbaarmaking beoogd en wordt de informatie in beginsel beschikbaar voor iedere 
internetgebruiker. Gegevens of delen van internet die op enigerlei wijze afgeschermd worden, 
zoals een (via de privacy-instellingen) afgeschermde account op Facebook of LinkedIn of een 
besloten chat, zijn daarmee dus ook geen open bron. 
Aansluitend hierop geldt dat het onderzoek in open bronnen niet in de plaats kan komen van 
andere (zwaardere) heimelijke bevoegdheden. Indien tijdens het opsporingsonderzoek 
bijvoorbeeld een wachtwoord van een emailaccount bekend wordt, maakt dit niet dat de 
emailaccount daarmee een open bron is geworden. Tot slot kan bij het raadplegen van open 
bronnen geen sprake zijn van het doorbreken of ontwijken van beveiliging, het aanwenden van 
technische ingrepen, valse signalen of valse sleutels om toegang te verkrijgen tot de open bron. 
Dit zijn vormen van afscherming waarmee kennelijk beoogd wordt om de gegevens slechts voor 
een bepaalde (beperkte) groep personen beschikbaar te stellen. 
Voor wat betreft de definitie van begrip “persoonsgegeven” kan worden aangesloten bij de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp): elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of 
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identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan dus gaan om alle gegevens die omtrent een bepaalde 
persoon – direct of indirect – informatie kunnen verschaffen. Het gaat daarbij niet alleen om 
bijvoorbeeld de naam of andere personalia, maar ook om gegevens die indirect iets vertellen over 
de persoon, zoals informatie over goederen of gebeurtenissen. Behalve dat de gegevens iets 
moeten vertellen over een persoon, moet het gaan om een geïdentificeerde of identificeerbare 
persoon. Personen zijn identificeerbaar als zij zonder al te veel moeite geïdentificeerd kunnen 
worden. Hierbij speelt vooral de vraag of de identiteit van de persoon zonder onevenredige 
inspanning vastgesteld kan worden. 
Voor het begrip stelselmatig wordt aansluiting gezocht bij het begrip stelselmatig in de bepalingen 
inzake stelselmatige observatie en stelselmatige inwinning van informatie. Het vastleggen van de 
persoonsgegevens op het publiek toegankelijke deel van het internet wordt stelselmatig als met de 
vastgelegde gegevens, na analyse, een min of meer volledig beeld kan worden verkregen van 
bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van betrokkene. 
Anders dan bij de uitvoering van de bevoegdheden tot stelselmatige observatie of stelselmatige 
inwinning van informatie kan bij de uitvoering van de bevoegdheid tot stelselmatige vastlegging 
van persoonsgegevens uit open bronnen over historische gegevens worden beschikt. Afhankelijk 
van de te gebruiken zoektechnologie, het doel van de zoekactie en de hoeveelheid en aard van de 
historische persoonsgegevens die in open bronnen worden gedeeld, kan daardoor bij een 
geavanceerde éénmalige vastlegging van gegevens al sprake zijn van stelselmatigheid doordat in 
de gevonden gegevens een min of meer volledig beeld besloten ligt van bepaalde aspecten van het 
persoonlijk leven van betrokkene. Een over de jaren op Facebook opgebouwd sociaal netwerk kan 
daardoor in één keer een min of meer volledig beeld over bepaalde aspecten van het persoonlijke 
leven van de betreffende persoon geven. Raadpleegt de opsporingsambtenaar de sociale contacten 
uitsluitend om te kijken of de betreffende persoon een of meer andere personen kent en legt hij 
deze bevinding vast, dan zal geen sprake zijn van stelselmatigheid. Wordt een sociaal netwerk 
vastgelegd om met andere politiegegevens te betrekken in een netwerkanalyse, kan hier wel 
sprake van zijn. Van stelselmatigheid kan ook sprake zijn door bij herhaling geautomatiseerd en 
methodisch te zoeken in informatiebronnen naar bepaalde persoonsgegevens en de gevonden 
persoonsgegevens vervolgens vast te leggen. 
Niet iedere geavanceerde zoekactie waarmee op een geautomatiseerde wijze methodisch en 
grootschalig gegevens worden gezocht en vastgelegd uit open bronnen, is per definitie 
stelselmatig. De inzet van dergelijke zoektechnologie om te achterhalen wie op of rond een 
bepaald tijdstip op of nabij een plaats delict is geweest, kan bijvoorbeeld plaatsvinden op basis van 
de algemene bevoegdheidsbepaling. Doel noch resultaat van deze gerichte geavanceerde 
zoekactie is een min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van 
betrokkene vast te leggen. 
 
Tweede lid 
Stelselmatige vastlegging kan (telkens) gedaan worden gedurende de geldigheidsduur van het 
bevel. In het tweede lid is bepaald dat de geldigheidsduur maximaal drie maanden is. Deze 
geldigheidsduur heeft betrekking op de termijn waarbinnen het onderzoek in open bronnen kan 
plaatsvinden. Het betekent niet dat slechts gegevens van ten hoogste drie maanden oud kunnen 
worden vastgelegd in het onderzoek. 
 
Derde lid 
Het zoeken en vastleggen van gegevens op het internet vereist een zoekprogramma. Dit betreft 
een technisch hulpmiddel als bedoeld in deze bepaling. Het technische hulpmiddel zal in de regel 
uit een softwareapplicatie bestaan waarmee grootschalig en systematisch gegevens over personen 
kunnen worden vastgelegd. Het is van belang dat de software en het gebruik daarvan voldoen aan 
eisen op het gebied van controleerbaarheid en integriteit, zodat de vastlegging van de gegevens te 
allen tijde kan worden getoetst. Daarom wordt in het derde lid voorzien in de autorisatie van 
opsporingsambtenaren en de logging van de gegevens. Overigens volgt ook uit de algemene 
verbaliseringsplicht dat proces-verbaal wordt opgemaakt of in enige vorm van verslaglegging dient 
te worden voorzien ten aanzien van de zoeksleutel. De specifieke eisen die worden gesteld aan de 
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technische hulpmiddelen zullen worden opgenomen in het Besluit technische hulpmiddelen 
strafvordering (zie artikel 2.8.1.5.1). 
Overigens leidt niet ieder gebruik van een technisch hulpmiddel tot vastlegging met een 
stelselmatig karakter. Wanneer dat niet het geval is kan de inzet van dat hulpmiddel ook worden 
gebaseerd op de algemene bevoegdheidsbepaling. Ook is niet uitgesloten dat het gebruik van een 
technisch hulpmiddel wordt aangevuld met het “handmatig” vastleggen van gegevens. Ook 
hiervoor is de algemene bevoegdheidsbepaling de grondslag. Handmatig zoeken op internet levert 
immers niet eenzelfde vergaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoals dat met 
geavanceerde webcrawlers het geval is. Indien opsporingsambtenaren twijfelen of de door hen 
gehanteerde methode van zoeken op het internet als stelselmatige vastlegging kwalificeert ligt het 
voor de hand om deze methode op de specifieke wettelijke grondslag die met dit artikel wordt 
geschapen te baseren, en niet op de algemene bevoegdheidsbepaling. 
  
Afdeling 8.2.5 Stelselmatige inwinning van informatie 
 
Artikel 2.8.2.5.1  
Dit artikel bevat de bevoegdheid tot stelselmatige inwinning van informatie. Het vervangt de 
huidige artikelen 126j, 126qa en 126zd, eerste lid onderdeel c.  
 
Eerste lid 
De bevoegdheid tot stelselmatige inwinning van informatie is in de huidige regeling niet 
omschreven. Het eerste lid omvat wel een beschrijving van de bevoegdheid, namelijk het 
stelselmatig inwinnen van informatie over een persoon door deel te nemen aan de 
maatschappelijke verbanden waarin die persoon verkeert of door het hebben van contact met die 
persoon of met personen die deel uitmaken van zijn maatschappelijke verbanden. Hiermee is 
nadrukkelijk geen verruiming van de bevoegdheid beoogd, maar een omschrijving die aansluit op 
de literatuur en rechtspraak over deze bevoegdheid. Op basis van deze bevoegdheid kan 
informatie worden ingewonnen over een persoon bij vrienden of kennissen van de persoon. Er mag 
actief worden geïnterfereerd in het leven van de betreffende persoon om zo informatie in te 
winnen, ook door het hebben van contact met de persoon zelf. Dat wil zeggen dat de “informant” 
zowel kan proberen rechtstreeks in contact te komen met de persoon om hem de nodige 
informatie te ontlokken, als kan trachten via het voeren van gesprekken met derden aan de nodige 
informatie te komen (bijvoorbeeld via zijn maatschappelijke verbanden; in de bar of op de 
sportclub waar de persoon komt). Door het deelnemen aan de maatschappelijke verbanden van 
een persoon kan de informant in contact raken met personen uit dat maatschappelijk verband. 
Ook dat is toegestaan. Een moderne vorm van stelselmatig inwinnen van informatie wordt 
uitgeoefend op internet. Indien een opsporingsambtenaar onder een valse naam toegang wil 
krijgen tot een afgesloten Facebook of Twitter account (of een andere afgesloten vorm van social 
media waarin hij als het ware onderdeel gaat uitmaken van dat online maatschappelijk verband), 
dient hij daarvoor een bevel tot stelselmatige inwinning van informatie te hebben, als hij door zijn 
gedragingen op internet een meer dan geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een 
persoon maakt en daardoor de algemene bevoegdheidsbepaling niet langer een afdoende basis 
biedt. Zie ook de toelichting op artikel 2.8.2.4.1. 
De zinsnede dat de opsporingsambtenaar informatie inwint zonder dat kenbaar is dat hij als 
opsporingsambtenaar optreedt, is niet overgenomen uit de huidige regeling. In de huidige regeling 
is deze toevoeging overigens alleen opgenomen in de artikelen over stelselmatige inwinning van 
informatie. Het spreekt uit de aard van de bevoegdheden in dit hoofdstuk voor zich dat de 
opsporingsambtenaren zich bij de uitoefening daarvan niet kenbaar hoeven te maken als 
opsporingsambtenaar. Het betreft immers heimelijke bevoegdheden. Hierdoor is ook duidelijk dat 
een verhoorsituatie waarbij de opsporingsambtenaar feitelijk ook informatie inwint over een 
persoon door het hebben van contact met die persoon niet valt onder deze bevoegdheid. Een 
verhoorsituatie is immers niet heimelijk en voorafgaand aan het verhoor wordt de verdachte 
medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplicht is en dat hij recht heeft op bijstand van een 
raadsman. De verdachte weet ook dat hij tijdens een verhoor in gesprek is met een 
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opsporingsambtenaar. Dat is bij de uitoefening van stelselmatige inwinning van informatie niet het 
geval. 
Ook voor de in het eerste lid omschreven bevoegdheid geldt dat deze kan worden uitgeoefend ten 
aanzien van een bepaalde persoon wanneer dit in het belang van het onderzoek is en de 
uitoefening van deze bevoegdheid voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. De 
persoon hoeft niet de verdachte te zijn. De kring van personen ten aanzien van wie de 
bevoegdheid van stelselmatige inwinning van informatie kan worden ingezet, is daarmee 
gewijzigd. In de huidige Titel IVA (artikel 126j) kan informatie worden ingewonnen over “de 
verdachte”. In de huidige Titel V (artikel 126qa) over “een persoon ten aanzien van wie uit feiten 
of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat deze is betrokken bij het in het 
georganiseerd verband beramen of plegen van misdrijven”. En in de huidige Titel VB (artikel 
126zd, eerste lid, onderdeel c) wordt gesproken over “een persoon”. Dezelfde bevoegdheid kent in 
de huidige drie titels dus, net als bij de pseudo-koop of –dienstverlening, telkens een verschillende 
kring van personen ten aanzien van wie de bevoegdheid kan worden uitgeoefend. De keuze om de 
bevoegdheid telkens ten aanzien van een persoon uit te oefenen is een gevolg van de 
vereenvoudiging van de regeling. Verwezen wordt hiervoor ook naar de artikelsgewijze toelichting 
op het eerste lid van artikel 2.8.2.3.1 (pseudo-koop of –dienstverlening). 
 
Uitgaande van het voorstel tot vereenvoudiging van de verdenkingscriteria is het 
verdenkingscriterium bij de bevoegdheid tot stelselmatige inwinning van informatie, gezien de 
verhoudingsgewijs wat zwaardere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene, 
gewijzigd van verdenking van een misdrijf in verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf 
van twee jaar of meer is gesteld (zie paragraaf 2.3.3). Deze verandering in het 
verdenkingscriterium komt neer op een beperking ten opzichte van de huidige bepaling. 
 
De officier van justitie kan zijn bevel richten aan elke opsporingsambtenaar. Dat betekent een 
verruiming van het aantal opsporingsambtenaren dat deze bevoegdheid kan uitoefenen. In Titel 
IVA en Titel V van de huidige regeling (de artikelen 126j en 126qa) is deze bevoegdheid slechts 
toebedeeld aan de ambtenaren van de politie (opsporingsambtenaren als bedoeld in het huidige 
artikel 141, onderdeel b). In Titel VB (artikel 126zd, eerste lid, onderdeel c) is deze bevoegdheid 
wel toegekend aan elke opsporingsambtenaar. De aangewezen militairen van de Koninklijke 
Marechaussee (artikel 141, onderdeel c) en de opsporingsambtenaren van de bijzondere 
opsporingsdiensten (artikel 141, onderdeel d) kunnen de bevoegdheid tot stelselmatige inwinning 
van informatie, bedoeld in de huidige artikelen 126j en 126qa, slechts uitoefenen indien zij 
voldoen aan nader gestelde regels met betrekking tot opleiding en samenwerking met ambtenaren 
van de politie (zie de artikelen 126j, vierde lid, onderdeel b, en 126qa, vierde lid, onderdeel b en 
de artikelen 2, 3 en 4 van het Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden). 
Hiervoor is bij de totstandkoming van de huidige regeling gekozen omdat het wenselijk werd 
geacht dergelijke ingrijpende en risicovolle bevoegdheden op te dragen aan een beperkte 
categorie opsporingsambtenaren. Bij algemene maatregel van bestuur zijn specifieke eisen aan 
deze opsporingsambtenaren gesteld (Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden). 
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen de BOD-en en de Kmar voor de uitvoering van een bevel 
stelselmatige inwinning van informatie gebruik maken van de personele en technische capaciteit 
van de politie. Sinds de inwerkingtreding van de huidige regeling hebben de BOD-en en de Kmar 
echter een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. Zij hebben zich ontwikkeld tot volwaardige 
opsporingsdiensten met relevante werkterreinen en eigen specifieke deskundigheid. Zo is de 
betekenis van de BOD-en binnen het geheel van de opsporing aanmerkelijk toegenomen en richten 
deze diensten zich nu op complexe strafrechtelijke onderzoeken. De criminaliteitsvormen waarmee 
deze diensten te maken krijgen zijn divers. De dadergroepen wisselen regelmatig van 
samenstelling en de modus operandi zien nadrukkelijker op het veelvuldig en op grote schaal 
frauderen met geldbedragen. Daarbij heeft de FIOD een bijzondere expertise ontwikkeld in de 
bestrijding van financieel economische criminaliteit, witwassen en (internationale) niet-ambtelijke 
corruptie, houdt de Inspectie SZW zich bezig met de bestrijding van malafide uitzendbureaus en 
de daarmee samenhangende uitbuiting van personen of de handel in mensen, doet de NVWA 
onderzoek naar malversaties binnen de voedselindustrie en richt de ILT-IOD zich onder andere op 
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malversaties binnen de woningbouw corporaties. De criminaliteit die zich in de verschillende BOD-
domeinen voordoet, is minstens zo georganiseerd als de criminaliteit in het commune domein. 
Andere bevoegdheden (zoals bijvoorbeeld het vastleggen van telecommunicatie) zijn niet meer 
voldoende om deze criminaliteit op effectieve wijze te bestrijden. Tijdens complexe fraude 
onderzoeken naar vastgoed, witwassen en internationale corruptie is gebleken dat het kunnen 
vastleggen van vertrouwelijke communicatie (artikel 126l) essentieel is geweest voor het succesvol 
afsluiten van onderzoeken. Ook het stelselmatig inwinnen van informatie draagt in onderzoek bij 
aan essentiële onderdelen van de bewijsvoering. In het streven van deze diensten naar maximale 
efficiency en effectiviteit is het voor hen noodzakelijk om zelfstandig deze heimelijke 
bevoegdheden in te kunnen zetten. Op grond van de huidige regeling kunnen deze diensten steeds 
lastiger adequaat in blijven spelen op de huidige ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van 
fraude. De diensten moeten bij de uitoefening van deze bevoegdheid altijd een beroep doen op de 
beschikbare bevoegdheden en daaraan verbonden capaciteit van de nationale politie. De 
afhankelijkheidsrelatie met de politie kan leiden tot vertraging in onderzoeken als gevolg van 
gebrek aan capaciteit, wachttijden en lagere prioritering. Deze afhankelijkheidsrelatie heeft in het 
verleden in meerdere gevallen belemmerend gewerkt. De ontwikkelingen in soort en aard van 
bijvoorbeeld de fraude criminaliteit maakt dat meer en structurele inzet van deze bevoegdheid 
door de bijzondere opsporingsdiensten noodzakelijk is. 
Het voorstel strekt ertoe de ongelijkheid tussen de verschillende opsporingsambtenaren van het 
huidige artikel 141 op te heffen, zoals dat eerder voor de Kmar is gebeurd bij de bevoegdheid tot 
het opnemen van vertrouwelijke communicatie en in het wetsvoorstel bijzondere procedures van 
strafvorderlijke aard (Kamerstukken II 2016/17 PM) voor de opsporingsambtenaren van de 
bijzondere opsporingsdiensten. Bij de bevoegdheid tot infiltratie (zie artikel 2.8.2.6.1) wordt 
dezelfde wijziging voorgesteld. Deze opheffing van het bedoelde verschil laat onverlet dat ook de 
BOD-en en de KMar uit hun midden opsporingsambtenaren en militairen zullen moeten selecteren 
en opleiden voor het uitoefenen van dit soort bevoegdheden. Zie daarover de toelichting op het 
derde lid. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid betreft de duur van het bevel en is ongewijzigd overgenomen uit de huidige 
regeling. 
 
Derde lid 
Op grond van het derde lid wordt duidelijk dat er aanvullende eisen worden gesteld aan een 
opsporingsambtenaar die de bevoegdheid tot stelselmatige inwinning van informatie uitoefent. Dit 
voorstel is de uitkomst van overleg met vertegenwoordigers van de nationale politie, de BOD-en 
en de Kmar. De BOD-en en de Kmar hebben niet de ambitie om een eigen “werken onder 
dekmantel-eenheid” in het leven te roepen, een eenheid zoals de nationale politie die nu al wel 
heeft. De BOD-en en de Kmar zouden daar wel graag bij aansluiten, zodat zij, in overleg met de 
politie, kunnen bepalen welke opsporingsambtenaren en militairen worden geselecteerd als 
bevoegde opsporingsambtenaren voor deze bevoegdheid. In een gewijzigd samenwerkingsbesluit 
zullen daartoe regels moeten worden gesteld ten aanzien van de eisen van bekwaamheid waarover 
de opsporingsambtenaren moeten beschikken (opleidingen en dergelijke). Het derde lid geeft een 
grondslag voor dit besluit (die grondslag kent de huidige BOB-regeling ook in de artikelen 126j, 
vierde lid, en 126qa, vierde lid). In het besluit worden regels gesteld voor alle 
opsporingsambtenaren die deze bevoegdheid zullen uitoefenen. Dus ook voor de 
opsporingsambtenaren van de politie. Dat is op grond van de huidige regeling nog niet het geval. 
Het besluit zal verder voorzien in regels ten aanzien van de wijze waarop deze bevoegdheid wordt 
uitgeoefend. Het huidige Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden kan daartoe 
als basis dienen. 
 
Afdeling 8.2.6 Infiltratie 
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Artikel 2.8.2.6.1  
Dit artikel is een samenvoeging van de drie bepalingen die betrekking hebben op de bevoegdheid 
tot infiltratie uit de huidige Titels IVA, V en VB (artikelen 126h, 126p en 126ze). 
 
Eerste en tweede lid 
In het eerste lid zijn het verdenkingscriterium, de bevoegde autoriteit, de omschrijving van de 
bevoegdheid en de overige toepassingscriteria opgenomen. Gehandhaafd blijft dat het belang van 
het onderzoek inzet van deze bevoegdheid dringend moet vereisen. Thans geldt voor infiltratie als 
verdenkingscriterium dat sprake moet zijn van verdenking van een voorlopigehechtenismisdrijf dat 
een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. In het voorstel tot vereenvoudiging van de 
verdenkingscriteria vervalt dit criterium (zie paragraaf 2.3). Voorgesteld wordt om – in verband 
met het feit dat door infiltratie een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan worden 
gemaakt – in plaats daarvan verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van vier jaar of 
meer is gesteld als verdenkingscriterium te hanteren (zie paragraaf 2.3.3). Enerzijds betreft dit 
een inperking, omdat niet op alle voorlopigehechtenismisdrijven gevangenisstraf van vier jaar of 
meer is gesteld. Anderzijds betreft het een verruiming, omdat niet langer sprake hoeft te zijn van 
een misdrijf dat een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. Alleen al gezien de capaciteit, geld 
en tijd die infiltratietrajecten vergen, is in de praktijk uitgesloten dat die worden ingezet voor 
verhoudingsgewijs lichtere misdrijven die formeel wel onder het criterium vallen. 
 
In het eerste lid worden in vergelijking met de huidige regeling ook enkele andere wijzigingen 
voorgesteld. Allereerst wordt bepaald dat de officier van justitie pas een bevel tot infiltratie kan 
geven na een daartoe door de rechter-commissaris verleende machtiging. In de huidige regeling 
wordt een dergelijke machtiging niet vereist. De keuze om een machtiging van de rechter-
commissaris voor te schrijven berust op de volgende gronden. 
In het huidige wetboek is de tussenkomst van de rechter-commissaris over het algemeen beperkt 
tot het opnemen van telecommunicatie, de inzage in computerbestanden, het betreden van 
woningen, grootschalig DNA-onderzoek en het verschoningsrecht. Kort gezegd gaat het dan om de 
toepassing van bevoegdheden waarbij een ingrijpende inbreuk wordt gemaakt op grondrechten, 
zoals het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of het huisrecht. Een voorafgaande 
machtiging van de rechter-commissaris bij infiltratie werd bij de totstandkoming van de huidige 
regeling nog als te zwaar beschouwd. De wetgever verwees daarbij naar Denemarken. In dat land 
wordt wel een machtiging van de rechter-commissaris vereist bij de infiltratie en dat werd destijds 
gezien als één van de redenen waarom deze regeling in de Deense praktijk een fiasco is. 
Nader beraad voert evenwel tot de overtuiging dat met de bevoegdheid tot infiltratie ook op zeer 
ingrijpende wijze inbreuk kan worden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. 
Hierbij speelt mee dat het niet alleen gaat om de persoonlijke levenssfeer van verdachten, maar 
ook om die van andere, niet-verdachte, personen. Een infiltrant wordt doorgaans ook opgenomen 
in de privékringen van de verdachte waardoor ook vele facetten van het privéleven van 
onverdachte personen die zich in de kring van de verdachte bevinden, zich aan de infiltrant 
openbaren. De infiltrant wordt immers gezien als hun vriend en opgenomen in hun dagelijks leven. 
Daarnaast kan bij de bevoegdheid tot infiltratie de integriteit van de opsporing in het geding 
raken. De officier van justitie heeft geen dagelijks zicht op de infiltrant, die in sommige gevallen 
toestemming heeft verkregen tot het plegen van strafbare handelingen. De integriteit van de 
opsporing kan bij deze bevoegdheid nog meer op het spel komen te staan dan bij de andere 
heimelijke bevoegdheden. 
Het besluitvormingsproces zal niet verschillen van de huidige werkwijze bij de tap of het 
vastleggen van vertrouwelijke communicatie. Aan een infiltratietraject zal echter in beginsel een 
langdurig traject van zorgvuldige afstemming en overleg voorafgaan. De rechter-commissaris zal 
gedurende dit traject een vordering krijgen van de officier van justitie, waarin hem om 
toestemming wordt gevraagd voor het infiltratietraject. De machtiging van de rechter-commissaris 
betreft de uitoefening van de bevoegdheid en daarmee in voorkomende gevallen ook de 
toestemming tot het plegen van bepaalde strafbare handelingen. Juist omdat een infiltratietraject 
zo diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen is het gepast te voorzien in een 
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samenstel van waarborgen in de vorm van toepassingsvoorwaarden waarvan ook een 
voorafgaande rechterlijke toets deel uitmaakt. 
Voorgesteld wordt tevens dat de officier van justitie zijn bevel kan richten aan elke 
opsporingsambtenaar. De huidige regeling beperkt de toepassing van deze bevoegdheid tot “een 
opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel b” (opsporingsambtenaren van de 
politie op grond van de huidige artikelen 126h en 126p). In geval van aanwijzingen van een 
terroristisch misdrijf kan de officier van justitie in de huidige regeling aan elke 
opsporingsambtenaar het bevel infiltratie geven (artikel 126ze). De voorgestelde wijziging is 
inhoudelijk gelijk aan de wijziging bij de bevoegdheid tot stelselmatige inwinning van informatie; 
alle opsporingsambtenaren worden aangewezen als opsporingsambtenaren aan wie de officier van 
justitie het bevel infiltratie kan geven. Verwezen wordt naar de toelichting hierover bij artikel 
2.8.2.5.1. In het verlengde van deze wijziging wordt in het tweede lid het derde lid van artikel 
2.8.2.5.1 van overeenkomstige toepassing verklaard. Ook ten aanzien van de 
opsporingsambtenaren aan wie het bevel tot infiltratie wordt gegeven, worden kwaliteitseisen 
gesteld in een algemene maatregel van bestuur. Deze algemene maatregel van bestuur stelt 
tevens regels over de coördinatie van de inzet en de samenwerking bij de bevoegdheid infiltratie.  
Het eerste lid bevat verder een aangepaste omschrijving van de groep van personen waarbinnen 
geïnfiltreerd kan worden. In de huidige regeling verschilt dit per titel. Titel IVA spreekt van een 
groep van personen waarbinnen naar redelijkerwijs kan worden vermoed misdrijven worden 
beraamd of gepleegd (artikel 126h, eerste lid). In Titel V kan worden geïnfiltreerd in het 
georganiseerd verband dat bepaalde misdrijven beraamt of pleegt (artikel 126p, eerste lid). Tot 
slot kan op grond van artikel 126ze worden geïnfiltreerd in een groep van personen ten aanzien 
waarvan aanwijzingen bestaan dat daarbinnen een terroristisch misdrijf wordt gepleegd (Titel VB). 
Deze omschrijvingen zijn het logische gevolg van de huidige regeling. De omschrijving van de 
groep past goed in het verdenkingscriterium dat in elke titel bij de bevoegdheid van infiltratie 
hoort.  
Voorgesteld wordt de bevoegdheid tot infiltratie in onderdeel a te omschrijven als het deelnemen 
of medewerking verlenen aan een groep van personen ten aanzien waarvan op grond van de 
verdenking van het misdrijf die de aanzet vormt tot toepassing van de bevoegdheid kennis is 
gekregen dat daarbinnen misdrijven worden beraamd of gepleegd. De omschrijving van de groep 
van personen wordt hiermee gekoppeld aan de verschillende verdenkingscriteria. Vertrekpunt blijft 
steeds het toepasselijke verdenkingscriterium, ook voor de omschrijving van de groep waarop de 
infiltratie zou moeten worden toegepast. In artikel 2.8.6.1 worden de titels 8.1 tot met 8.5 van 
overeenkomstige toepassing verklaard in geval uit feiten of omstandigheden een redelijk 
vermoeden voortvloeit dat in georganiseerd verband misdrijven waarop gevangenisstraf van vier 
jaar of meer is gesteld worden beraamd of gepleegd en in geval van aanwijzingen van een 
terroristisch misdrijf. Dit artikel is ook van belang voor de uitleg van de omschrijving van de groep 
in onderdeel a. Zonder verdenking van een misdrijf, of zonder redelijk vermoeden van een 
georganiseerd verband of zonder aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de officier van 
justitie geen bevel tot infiltratie geven. Die inzetcriteria zijn ook bepalend voor de sterkte van de 
vermoedens met betrekking tot de groep van personen waarbinnen misdrijven worden beraamd of 
gepleegd; zij moeten voortvloeien uit de verdenking van een misdrijf, uit een redelijk vermoeden 
dat in georganiseerd verband misdrijven waarop gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld 
worden beraamd of gepleegd of uit aanwijzingen. Er moeten, afhankelijk van het toepasselijke 
verdenkingscriterium, voldoende feiten en omstandigheden zijn die erop duiden dat deze groep 
misdrijven beraamt of pleegt. Dit kan aan de hand van een verdenking zijn, aan de hand van een 
redelijk vermoeden of aan de hand van aanwijzingen. 
 
Voorgesteld wordt in het eerste lid naast infiltratie in een groep ook “infiltratie op een persoon” 
mogelijk te maken. Het betreft het samenwerken met of medewerking verlenen aan een persoon 
ten aanzien van wie op grond van een verdenking van een misdrijf kennis is gekregen dat hij 
misdrijven beraamt, pleegt of heeft gepleegd. Hiermee wordt aangesloten bij het nieuwe criterium 
dat geldt voor de groep van personen waarbinnen kan worden geïnfiltreerd, met als toevoeging 
dat het ook kan gaan om misdrijven die een persoon heeft beraamd of gepleegd. Binnen de 
opsporing wordt het als een gemis ervaren dat de bevoegdheid tot infiltratie in de huidige regeling 
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alleen tegen een groep en niet tegen een enkele persoon kan worden ingezet. Vooral het feit dat 
pseudo-verkoop daardoor niet ten aanzien van een enkele persoon mogelijk is, wordt als knelpunt 
ervaren. De bevoegdheid tot pseudo-verkoop (de opsporingsambtenaar biedt de groep iets aan, 
waardoor hij wordt geaccepteerd binnen de groep en pleegt daarmee een strafbaar feit) is als 
zelfstandige bevoegdheid niet toegestaan, maar in het kader van infiltratie wel. Voor een 
geslaagde infiltratie kan deze mogelijkheid tot pseudo-verkoop essentieel zijn. Ook bij de 
opsporing van personen die niet in een groep werken en zich zelfstandig schuldig maken aan 
strafbare feiten, kan het voor de opsporing van groot belang zijn om deze persoon iets aan te 
kunnen bieden. Hiermee kan het vertrouwen worden gewonnen, waardoor een succesvolle 
“infiltratie” kan plaatsvinden met als doel een geslaagde opsporing en vervolging. Ook kan het 
aanbieden van iets illegaals het laatste zetje zijn om tot een vervolging te komen. Denk hierbij aan 
de zogeheten “lone wolves”. Dit zijn zelfstandige terroristen die niet in een groep samenwerken. Er 
zijn wel aanwijzingen tegen deze persoon dat hij bijvoorbeeld aanslagen beraamt, maar die 
aanwijzingen zijn nog niet voldoende om hem te vervolgen. Om het bewijs tegen de lone wolf rond 
te krijgen, zou gedacht kunnen worden aan de mogelijkheid om deze persoon een wapen aan te 
bieden. Op grond van de huidige regeling zou dit in het kader van een infiltratietraject binnen een 
groep (onder voorwaarden) zijn toegestaan. Het voorstel dient ertoe om deze methode ook toe te 
passen op individuen. Zodra de lone wolf het wapen aanneemt, kan worden overgegaan tot zijn 
aanhouding en vervolging. Het wapenbezit is in dit soort gevallen het laatste stukje bewijs dat 
nodig is. 
Een ander in het oog springend praktijkvoorbeeld dat aanleiding heeft gegeven tot dit voorstel 
betreft personen die zich zelfstandig bezig houden met kinderporno. Groepen van personen die 
zich bezig houden met kinderporno kunnen door middel van de bevoegdheid tot (virtuele) 
infiltratie worden opgespoord. Opsporingsambtenaren winnen online het vertrouwen van de 
deelnemers van de groep door het aanbieden van bijvoorbeeld virtuele kinderporno (virtuele 
kinderpornografie is het digitaal manipuleren van een afbeelding van een kind waardoor deze 
pornografisch van aard wordt, zonder het gebruik van een echt kind). Bij deze vorm van 
kinderpornografie hoeft er dus niet noodzakelijk fysiek misbruik van een kind plaats te vinden. 
Virtuele kinderpornografie is overigens strafbaar gesteld in artikel 240b Sr. Deze 
opsporingsmethode is onmisbaar voor het succesvol opsporen van groepen van personen die zich 
bezig houden met kinderporno. Bij personen die zich zelfstandig, buiten een groep om, bezig 
houden met kinderporno, is een dergelijke opsporingsmethode op grond van de huidige regeling 
niet toegestaan. De voorgestelde verruiming maakt die methode mogelijk. 
De beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit spelen ook bij de toepassing van deze 
bevoegdheid een zeer belangrijke rol. Het onderzoek dient de inzet van een infiltrant dringend te 
vereisen. Dit betekent dat waar mogelijk eerst gebruik dient te worden gemaakt van andere, 
minder ingrijpende bevoegdheden. 
Tegelijkertijd dient het verruimde toepassingsbereik van deze bevoegdheid ertoe te leiden dat 
langdurige trajecten waarbij de opsporing onder dekmantel in contact komt en blijft met 
verdachten niet langer onder de bevoegdheid van stelselmatige inwinning van informatie worden 
uitgeoefend. Er zijn voorbeelden bekend van opsporingsonderzoeken waarbij infiltranten 
gedurende een lange tijd met een verdachte hebben “meegelopen”. Er werd gebruikt gemaakt van 
undercovers die in contact werden gebracht met de verdachten en vervolgens werden zakelijke 
relaties of vriendschappen gesloten met deze verdachten. De verdachten gingen soms werken 
voor de opsporingsambtenaren of voerden andere klusjes voor hen uit. Zo werd een 
vertrouwensband geschapen. Dit alles meestal met als doel om de verdachte te laten verklaren. 
Omdat op grond van de huidige regeling infiltratie slechts mogelijk is binnen een groep, wordt de 
grondslag voor deze opsporingsmethodes gevonden in de bevoegdheid tot stelselmatige inwinning 
van informatie. Niet zonder reden is er evenwel aan de bevoegdheid tot stelselmatige inwinning 
van informatie een termijn gekoppeld en aan de bevoegdheid tot infiltratie niet. In verband met de 
veiligheid van de infiltrant zou het ongewenst zijn als hij na het verstrijken van een bepaalde 
termijn plotseling geen deel meer kan uitmaken van de criminele groepering. Bij stelselmatige 
inwinning van informatie is hier niet voor gekozen, ook omdat de wetgever destijds niet voor ogen 
had dat er zulke langdurige en intensieve trajecten op grond van deze bevoegdheid zouden 
worden ingezet. Dit voorstel dient er dan ook toe om deze opsporingsmethode in het vervolg op 
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grond van de bevoegdheid tot infiltratie uit te oefenen. Dit betekent dat er voorafgaande 
instemming van de centrale toetsingscommissie (CTC) van het openbaar ministerie, een 
machtiging van de rechter-commissaris en een bevel van de officier van justitie nodig zijn voordat 
zo’n infiltratietraject kan worden opgestart, een besluitvormingsprocedure die een zorgvuldige en 
weloverwogen beslissing over de uitoefening van een zeer ingrijpende en risicovolle bevoegdheid 
verzekert. 
 
Derde lid 
Het derde lid betreft de extra vereisten die aan het bevel infiltratie worden gesteld. Deze zijn 
overgenomen uit de huidige regeling en zien op het vermelden van een omschrijving van de groep 
indien het infiltratie in een groep betreft (het huidige artikel 126h, derde lid, onderdeel b) en op de 
strafbare handelingen die een infiltrant mag begaan (het huidige artikel 126h, derde lid, onderdeel 
d). 
 
Afdeling 8.2.7 Vastleggen telecommunicatie 
 
Artikel 2.8.2.7.1 
Dit artikel betreft de bevoegdheid tot het vastleggen van telecommunicatie en behelst een 
samenvoeging van de huidige artikelen 126m, 126t en 126zg. Deze bepaling maakt een beperking 
mogelijk van het recht op bescherming van het telecommunicatiegeheim van artikel 13 Grondwet 
(zoals neergelegd in wetsvoorstel 33 989). Dit artikel beschermt gerichte, niet openbare 
communicatie, ofwel privécommunicatie, tegen heimelijke kennisneming door de overheid. Bij de 
beoordeling of sprake is van telecommunicatie zoals bedoeld in artikel 13 Grondwet worden drie 
cumulatieve criteria gehanteerd. In de eerste plaats moet sprake zijn van het gebruik van een 
communicatiemiddel in het communicatieproces. De aard van het communicatiemiddel doet hierbij 
niet ter zake. Hierbij wordt onder communicatie verstaan: de uitwisseling van gegevens tussen 
twee of meer personen die in beslotenheid plaatsvindt met behulp van een door een derde 
beheerd communicatiemiddel. De inhoud kan bestaan uit geluid, tekst of beeld en de 
gegevensuitwisseling kan ook plaatsvinden tussen een persoon en een apparaat dat vervangend is 
voor een persoon of instantie. 
Een tweede beoordelingsfactor is de aanwezigheid van een derde die belast is met het beheer over 
de overdracht en/of opslag van de telecommunicatie. De gedachte achter de bescherming van het 
telecommunicatiegeheim is dat burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat aan een derde 
toevertrouwde communicatie te bestemder plaatse komt zonder dat anderen ongeautoriseerd 
kennis kunnen nemen van de inhoud. Bij gebruikmaking van moderne elektronische 
communicatiemiddelen is een derde belast met de overdracht en/of opslag van de communicatie 
waarmee de derde ook feitelijk kennis kan nemen van de inhoud. Zolang de derde het bericht 
beheert en toegang heeft tot de inhoud, geldt het telecommunicatiegeheim. 
En ten derde is de gerichtheid van de communicatie van belang: het telecommunicatiegeheim 
beschermt alleen gerichte communicatie, dat wil zeggen communicatie die (uitsluitend) is gericht 
aan één of meer afzonderlijk te bepalen ontvangers. Realtime uitzendingen via internet, radio of 
televisie of openbare publicaties vallen hier dus niet onder. 
Uit het voorgaande vloeit voort dat communicatie waarbij geen communicatiemiddel wordt 
gebruikt of waarbij geen derde is betrokken ten behoeve van de opslag of overdracht van de 
communicatie niet onder de bescherming van artikel 13 Grondwet valt. Een voorbeeld hiervan zijn 
“live” gesprekken, al dan niet in een woning. In dat geval is niet artikel 13 Grondwet in het geding, 
maar artikel 10 of artikel 12 Grondwet (recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
respectievelijk de onschendbaarheid van de woning). Voor het vastleggen van dergelijke “live” 
communicatie is toepassing van artikel 2.8.2.8.1 (vastleggen vertrouwelijke communicatie) 
aangewezen.  
 
Eerste lid 
In de huidige regeling wordt nog gesproken over het “opnemen” met een technisch hulpmiddel van 
niet voor het publiek bestemde communicatie die plaatsvindt met gebruikmaking van de diensten 
van een aanbieder van een communicatiedienst. In het voorstel is “opnemen” vervangen door 
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“vastleggen”. De term vastleggen sluit beter aan bij de digitale omgeving waarin deze 
communicatie wordt vastgelegd. De bevoegdheid omvat immers ook de zogenoemde “IP-tap” en 
daar is sprake van het vastleggen van gegevens en niet zozeer van het opnemen. Vastleggen 
omvat overigens ook opnemen, dus ook de “voice-tap”, waarbij een telefoongesprek wordt 
vastgelegd, valt onder deze bevoegdheid. 
Naast een omschrijving van de bevoegdheid bevat het eerste lid het verdenkingscriterium en de 
bevoegde autoriteit. In de huidige regeling wordt verdenking van een voorlopigehechtenismisdrijf 
dat een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, als verdenkingscriterium gehanteerd. Dit 
criterium vervalt als gevolg van de in paragraaf 2.3 toegelichte vereenvoudiging van de 
verdenkingscriteria. Zoals toegelicht in paragraaf 2.3.3 wordt – in verband met de noodzaak om 
deze bevoegdheid ook te kunnen blijven inzetten voor de bestrijding van onder meer cybercrime, 
grooming en het corrumperen van minderjarigen voorgesteld het aanvankelijk overwogen 
vierjaarscriterium door een tweejaarscriterium te vervangen. Compensatie voor dit 
verhoudingsgewijs lage verdenkingscriterium ligt in de bevoegde autoriteit – de bevoegdheid kan 
net als thans alleen worden uitgeoefend op bevel van de officier van justitie na een daartoe 
verleende machtiging van de rechter-commissaris – en in het gehandhaafde vereiste dat het 
belang van het onderzoek inzet van deze bevoegdheid dringend moet vereisen. In dat laatste 
vereiste ligt een indringende toets van de subsidiariteit besloten – het misdrijf moet niet op een 
minder ingrijpende wijze kunnen worden opgespoord – waarbij de rechter-commissaris niet alleen 
de rechtmatigheid van de inzet toets maar daarbij tevens doelmatigheidsafwegingen in zijn 
oordeel betrekt (zie paragraaf 3.1.2).  
De gekozen systematiek van het ineenschuiven van de gelijkluidende bevoegdheden uit de 
verschillende titels heeft ook bij deze bevoegdheid tot gevolg dat de kring van personen tegen wie 
de bevoegdheid kan worden uitgeoefend wettelijk wordt ingekaderd door de in de algemene 
bepalingen van het opsporingsonderzoek neergelegde beginselen van proportionaliteit en 
subsidiariteit en het onderzoeksbelang. Een bevel tot vastleggen van telecommunicatie mag 
evenals in de huidige regeling het geval is slechts worden gegeven na verleende machtiging van 
de rechter-commissaris. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid ziet in combinatie met het vierde lid, onderdeel a, op het zogeheten “tappen op 
naam”. Dit voorstel is overgenomen uit het wetsvoorstel bijzondere procedures van 
strafvorderlijke aard (Kamerstukken II 2016/17, PM).  
 
Derde lid 
Het derde lid bepaalt dat het bevel kan worden gegeven voor ten hoogste twee maanden en dat 
deze termijn telkens met (ten hoogste) twee maanden kan worden verlengd. In de huidige 
regeling geldt een termijn van ten hoogste een maand. De termijn van een maand werd bij de 
invoering van de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden alleen gehanteerd bij de bevoegdheden 
tot het vastleggen van telecommunicatie en het vastleggen van vertrouwelijke communicatie. Voor 
de overige bevoegdheden werd een termijn van drie maanden of geen termijn verbonden aan de 
maximale duur van het bevel. De termijn van maximaal een maand werd ingegeven door de 
ingrijpendheid van de bevoegdheden tot het vastleggen van telecommunicatie en vertrouwelijke 
communicatie, aldus de wetgever in de vorige eeuw. Door de jaren heen heeft een verschuiving 
plaatsgevonden van gesproken communicatie via de vaste lijn naar gesproken communicatie via 
de gsm-telefoon en naar datacommunicatie via internet en de smartphone. Mede doordat het 
communicatielandschap diffuus is geworden en deels versleuteld plaatsvindt, is het steeds 
moeilijker om kennis te nemen van de inhoud van de vastgelegde telecommunicatie.82 Werd met 
het opnemen van de communicatie via de vaste lijn een min of meer volledig beeld verkregen van 
iemands telecommunicatie, met de digitaal versleutelde telecommunicatie is dit niet altijd het 
geval. Daar komt bij dat de aard van de criminaliteit is veranderd. Veel criminele activiteiten 
worden in wisselende samenstelling gepleegd en afgeschermd. Opsporingsonderzoeken zijn 
complex en kennen veelal een internationale component. Vooral de onderzoeken naar zwaardere 
                                                
82 Zie ook G. Odinot en D. de Jong, “Wie belt er nou nog? De veranderende opbrengst van de telefoontap”, JV 
2012-3. 
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vormen van criminaliteit duren daardoor lang, al snel enkele maanden en vaak zelfs langer. De 
bevoegdheid tot het vastleggen van telecommunicatie wordt gedurende dit soort onderzoeken 
veelvuldig en voor langere duur uitgeoefend, vaak in combinatie met de uitoefening van andere 
opsporingsbevoegdheden. Dit betekent overigens niet dat in alle gevallen door de officier van 
justitie of rechter-commissaris wordt overgegaan tot een vordering tot of machtiging voor het 
tappen gedurende de maximale termijn. Zo wordt in de praktijk bij een zogenaamde spoedtap 
vaak door de rechter-commissaris een machtiging verleend voor de duur van twee weken. 
Gedurende deze periode kan ook worden vastgesteld of het nummer daadwerkelijk in gebruik is bij 
degene ten aanzien van wie de bevoegdheid wordt uitgeoefend. Er zijn daarentegen ook 
onderzoeken waarin verlengingen van de machtiging, gezien de aard van de verdenking en de 
gebruiker van de telefoon, noodzakelijk zijn. Hierbij kan vooral gedacht worden aan onderzoeken 
naar georganiseerde criminaliteit. Door de termijn te verlengen naar ten hoogste twee maanden 
kan er meer maatwerk worden geleverd door de officier van justitie en de rechter-commissaris. 
Het spreekt voor zich dat de verzochte termijn in het belang van het onderzoek en proportioneel 
moet zijn. Dit vloeit voort uit de algemene bepalingen van het opsporingsonderzoek. In die 
gevallen waarin het opsporingsbelang vereist dat de bevoegdheid voor twee maanden kan worden 
uitgeoefend en daartoe ook een bevel wordt afgegeven, zal sprake zijn van een aanzienlijke 
reductie van administratieve handelingen, aangezien er minder sprake zal zijn van verlenging van 
de machtiging en het bevel.  
 
Vierde lid 
In het vierde lid zijn de extra vereisten aan het bevel tot het vastleggen telecommunicatie 
opgenomen, naast de eisen die gelden op grond van artikel 2.8.1.1.1, tweede lid. Onderdeel a is 
overgenomen uit het huidige artikel 126m, tweede lid, onderdeel c, zoals dit onderdeel is 
voorgesteld in het wetsvoorstel bijzondere procedures strafvordering (Kamerstukken II 
2016/17PM). Dit onderdeel wordt in dat wetsvoorstel gewijzigd in verband met het “tappen op 
naam”, zoals dat in het tweede lid is opgenomen. Onderdeel b is ongewijzigd overgenomen uit de 
huidige regeling (artikel 126m, tweede lid, onderdeel e).  
 
Vijfde en zesde lid 
Het vijfde en zesde lid zijn grotendeels ongewijzigd overgenomen uit de huidige regeling (artikel 
126m, derde en vierde lid, 126t, derde en vierde lid, en 126zg, derde en vierde lid). De inhoud van 
deze artikelen volgt uit het Cybercrimeverdrag. Het vijfde lid betreft de aanbieder van een 
openbaar telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst. Op grond van de 
Telecommunicatiewet zijn deze aanbieders verplicht medewerking te verlenen aan de uitvoering 
van het bevel tot het vastleggen van telecommunicatie. In de huidige regeling is bepaald dat 
daartoe het bevel vergezeld gaat van een vordering van de officier van justitie aan de aanbieder 
waarin de aanbieder wordt verplicht om medewerking te verlenen. In verband met de in paragraaf 
2.2.5 toegelichte terminologie in het nieuwe wetboek wordt in het vijfde lid gesproken over een tot 
de aanbieder gericht bevel. Artikel 2.8.1.1.1 (bevelen tot uitoefening van een heimelijke 
bevoegdheid) is niet van toepassing op dit bevel. Het gaat hier namelijk om een bevel dat zich tot 
de aanbieder richt, terwijl het genoemde artikel betrekking heeft op bevelen die zijn gericht tot 
opsporingsambtenaren. Indien de aanbieder niet aan het bevel voldoet, is hij strafbaar op grond 
van artikel 184 Sr. 
Een tweede wijziging die in het vijfde lid is verwerkt betreft de inhoud van de medewerking die de 
aanbieder moet verlenen. Voorgesteld wordt dat deze medewerking tevens het verstrekken van 
zogenaamde verkeersgegevens met betrekking tot de gebruiker en het communicatieverkeer van 
de gebruiker omvat. In de huidige regeling zijn dit gegevens als bedoeld in artikel 126n, eerste lid. 
Het gaat daarbij om gegevens zoals wie met wie belt en wanneer. 
Het vastleggen van telecommunicatie levert de opsporing slechts de inhoud van de communicatie 
op. Met behulp van de verkeersgegevens kan de opsporing de communicatie beter duiden. 
Vandaar dat in de huidige opsporingspraktijk bij elk bevel tot het vastleggen van telecommunicatie 
een vordering van de officier van justitie tot het verstrekken van verkeersgegevens wordt 
afgegeven. Jaarlijks gaat het om ruim 40.000 tap-bevelen en dus ook om hetzelfde aantal 
vorderingen met betrekking tot verkeersgegevens. Het vijfde lid bevat een grote lastenverlichting 
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voor de opsporing omdat bij een bevel tot het vastleggen van telecommunicatie ook de relevante 
verkeersgegevens over de periode waarbinnen uitvoering wordt gegeven aan het bevel, moeten 
worden verstrekt.  
 
Zevende lid 
Het zevende lid is nieuw en bevat een betredingsbevoegdheid in het geval de telecommunicatie 
wordt opgenomen zonder medewerking van de aanbieder. In dat geval kan de officier van justitie, 
indien het belang van het onderzoek dit dringend vereist, ter uitvoering van het vastleggen van de 
telecommunicatie bepalen dat een besloten plaats of woning wordt betreden. Op grond van artikel 
2.8.1.2.1 dient de rechter-commissaris in zijn machtiging toestemming te verlenen voor deze 
betredingsbevoegdheid, waarna de officier van justitie de mogelijkheid tot betreding in zijn bevel 
opneemt. In de praktijk zal het zo gaan dat de officier van justitie in zijn vordering aan de rechter-
commissaris verzoekt om machtiging tot het betreden van een besloten plaats of woning en 
toelicht waarom het belang van het onderzoek deze betreding in dit geval dringend vereist. De 
rechter-commissaris toetst vervolgens of aan alle voorwaarden is voldaan. 
De voorgestelde betredingsbevoegdheid past goed in de huidige praktijk waarin mensen met 
behulp van hun mobiele telefoons veel gebruik maken van verschillende aanbieders en ook steeds 
vaker bellen via internet. Ook wordt communicatie steeds vaker versleuteld, waardoor de inhoud 
van de communicatie niet of moeilijk te achterhalen is voor de opsporing. In de gevallen waarin de 
telecommunicatie wordt vastgelegd met medewerking van de aanbieder kan dit worden 
ondervangen door gebruik te maken van technische hulpmiddelen die ontsleuteling mogelijk 
maken (zie ook artikel 2.8.1.5.1, onderdeel b). De aanbieder dient het mogelijk te maken dat deze 
technische hulpmiddelen kunnen worden gebruikt. Er kan echter ook worden getapt zonder 
medewerking van de aanbieder. Dat kan verschillende redenen hebben, die soms te maken 
hebben met het onderzoeksbelang. In die gevallen is het voor de opsporing van groot belang om 
voor het plaatsen van een technisch hulpmiddel zo dicht mogelijk bij de bron van de communicatie 
te kunnen komen. 
Een voorbeeld hiervan is een restaurant dat een Wifi-verbinding aanbiedt en haar klanten zo in 
staat stelt te communiceren met hun mobiele telefoon. Klanten van het restaurant maken gebruik 
van de Wifi van dat restaurant en hun communicatie verloopt via die aanbieder. Bij de opsporing 
leeft het vermoeden dat criminelen deze verbinding gebruiken om vanuit het restaurant te bellen 
via internet of op een andere wijze te communiceren met hun mobiele telefoon. Om te voorkomen 
dat deze communicatie versleuteld wordt voordat deze wordt vastgelegd, kan het voor de 
opsporing van groot belang zijn om zo dicht mogelijk bij de router van het restaurant te komen en 
daar de technische middelen te plaatsen om de communicatie vast te leggen. Het is goed 
voorstelbaar dat in het belang van het onderzoek de eigenaar van het restaurant hiervan niet op 
de hoogte wordt gesteld en dus communicatie wordt vastgelegd zonder zijn medewerking. In dit 
geval is een betredingsbevoegdheid wel noodzakelijk. Het restaurant zal zeer waarschijnlijk 
worden betreden op het moment dat het is gesloten. Eenzelfde situatie kan zich voordoen in een 
woning. Via een wifi-router in een woning kunnen meerdere mensen verbinding maken met het 
internet. Het is mogelijk om deze telecommunicatie vast te leggen met medewerking van een 
aanbieder, maar dan zal de communicatie veelal versleuteld zijn. Om dichtbij de router te kunnen 
komen is het noodzakelijk de woning te betreden om de communicatie vervolgens zonder 
medewerking van de aanbieder te kunnen vastleggen. 
Voor het betreden van een woning ter uitoefening van het vastleggen van de telecommunicatie is, 
zo wordt voorgesteld, geen zwaarder verdenkingscriterium vereist. Dit in tegenstelling tot de 
bevoegdheid tot het vastleggen van vertrouwelijke communicatie (het huidige artikel 126l, tweede 
lid, en het voorgestelde artikel 2.8.2.8.1). Ter uitvoering van een bevel tot het vastleggen van 
vertrouwelijke communicatie kunnen in de huidige regeling besloten plaatsen en woningen 
betreden worden. Voor het betreden van een woning geldt echter het verdenkingscriterium dat 
sprake is van verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf is gesteld van acht jaar of 
meer. Deze hoge drempel hangt samen met het feit dat door die bevoegdheid uit te oefenen in 
een woning vertrouwelijke communicatie wordt vastgelegd die wordt gevoerd in een woning. De 
plek waar mensen mogen verwachten volledig zichzelf te kunnen zijn. Een vergaande inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer dus. Dit uitgangspunt wordt bij het vastleggen van vertrouwelijke 
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communicatie (artikel 2.8.2.8.1, tweede lid) gehandhaafd. Bij de bevoegdheid tot het vastleggen 
van telecommunicatie gaat het echter om communicatie die weliswaar vanuit de woning wordt 
gevoerd, maar daardoor niet meer aanspraak kan maken op bescherming dan telecommunicatie 
die niet vanuit de woning wordt gevoerd. Bij het vastleggen van telecommunicatie wordt geen 
onderscheid gemaakt in de plek van waar de communicatie wordt gevoerd. Er geldt één 
verdenkingscriterium voor alle communicatie die met behulp van een aanbieder wordt gevoerd. In 
het licht van de oorspronkelijke gedachte van deze bevoegdheid is dat logisch. De traditionele 
telefoontap zag alleen op vaste lijnen en daarbij werd het merendeel van de gesprekken vanuit de 
woning gevoerd.  
De betredingsbevoegdheid maakt het niet mogelijk om meer of andere telecommunicatie vast te 
leggen. Het is een steunbevoegdheid om dezelfde communicatie op een eerder moment en zonder 
medewerking van de aanbieder vast te kunnen leggen. Door het betreden wordt wel een extra 
inbreuk gemaakt en vergt daarom telkens een nadere motivering in het licht van de beginselen 
van proportionaliteit en subsidiariteit. Het feit dat daarnaast een machtiging van de rechter-
commissaris moet worden afgegeven en dat toepassing van de bevoegdheid slechts is toegestaan 
indien het onderzoek het dringend vordert, maakt dat er voldoende waarborgen zijn ingebouwd 
voor een zorgvuldig besluitvormingsproces. 
 
Achtste lid 
Het achtste lid ziet op het bevel tot ontsleuteling. Indien uitvoering is gegeven aan een bevel tot 
het vastleggen van telecommunicatie kan de officier van justitie tot degene van wie redelijkerwijs 
kan worden vermoed dat hij kennis draagt van de wijze van versleuteling van de communicatie, 
het bevel geven de communicatie te ontsleutelen. Degene tot wie dit bevel is gericht voldoet 
hieraan door de kennis omtrent de versleuteling ter beschikking te stellen of door de ontsleuteling 
ongedaan te maken. Dit bevel tot ontsleuteling wordt niet gericht aan de verdachte, en 
verschoningsgerechtigden zijn niet verplicht aan het bevel te voldoen. In de huidige regeling 
worden de voorschriften over de vordering tot ontsleuteling geregeld in de artikelen 126m, zesde 
tot en met achtste lid, 126t, zesde tot en met achtste lid en 126zg, vijfde lid. In het achtste lid 
wordt dit geregeld door bepalingen uit hoofdstuk 7 van Boek 2 van overeenkomstige toepassing te 
verklaren. Artikel 2.7.3.1.5 omvat het bevel tot ontsleuteling, artikel 2.7.1.1.4 omvat het verbod 
om het bevel te richten tot een verdachte en artikel 2.7.1.2.1 schrijft voor dat 
verschoningsgerechtigden niet verplicht zijn aan het bevel te voldoen. 
De huidige artikelen 126m, negende lid (van overeenkomstige toepassing verklaard in artikel 
126zg) en 126t, negende lid, worden niet overgenomen. Gebleken is de afgelopen jaren dat aan 
het stellen van uitvoeringsregels bij algemene maatregel van bestuur geen behoefte bestond. De 
voorwaarde dat van het vastleggen binnen drie dagen proces-verbaal wordt opgemaakt, is niet 
overgenomen omdat er geen reden is om bijzondere verbaliseringsverplichtingen naast de 
algemene te handhaven (zie paragraaf 3.2.4). 
 
Artikel 2.8.2.7.2 
De bepalingen ten aanzien van het uitoefenen van de bevoegdheid tot het vastleggen 
telecommunicatie in het buitenland zijn ongewijzigd in dit artikel overgenomen. Dit artikel 
vervangt daarmee de huidige artikelen 126ma, 126ta en 126zga. 
 
Artikel 2.8.2.7.3 
Dit artikel betreft de bevoegdheid tot inzet van actieve scanapparatuur (bijvoorbeeld de IMSI-
catcher) om een nummer te achterhalen om toepassing te kunnen geven aan de bevoegdheid tot 
het vastleggen van telecommunicatie of de nieuwe steunbevoegdheid tot stelselmatige 
plaatsbepaling van een persoon (of het vorderen telecommunicatiegegevens, het huidige artikel 
126n dat in hoofdstuk 7 is verwerkt). In dit artikel komen de bepalingen van de huidige artikelen 
126nb, 126ub en 126zj bij elkaar. Deze bepalingen zijn inhoudelijk grotendeels ongewijzigd 
overgenomen. Wel is het bevel, bedoeld in dit artikel, onderscheiden van de overige bevelen tot 
uitoefening van de bevoegdheden in dit hoofdstuk. Die bevelen zien op de uitoefening van 
bevoegdheden en richten zich tot de opsporingsambtenaar (artikel 2.8.1.1.1, eerste lid). Het bevel 
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uit dit artikel is gericht tot een ambtenaar als bedoeld in artikel 3.22, vierde lid, van de 
Telecommunicatiewet (Tw). In de tekst is dit verschil benadrukt. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is een aantal verwijzingen naar de Telecommunicatiewet (Tw) aangepast. Bij de 
wijziging van deze wet is de verwijzing in het huidige artikel 126nb niet aangepast. In het eerste 
lid wordt niet alleen verwezen naar artikel 3.22, eerste lid, van de Tw, maar ook naar het vierde 
lid van dat artikel. Dit vierde lid schrijft voor dat er bij algemene maatregel van bestuur eisen 
kunnen worden gesteld aan de apparatuur die wordt gebruikt en dat er ambtenaren kunnen 
worden aangewezen die bevoegd zijn tot het gebruik van de apparatuur. Om die reden wordt in 
het eerste lid ook verwezen naar artikel 3.22, vierde lid, van de Tw als het gaat om de ambtenaar 
aan wie dit bevel van de officier van justitie kan worden gegeven (en niet langer 3.22, eerste lid, 
van de Tw). 
In het eerste lid is verder een andere omschrijving van het begrip “nummer” opgenomen. In de 
huidige regeling wordt gesproken over “het nummer waarmee de gebruiker van een 
communicatiedienst kan worden geïdentificeerd”. In het eerste lid is dit gewijzigd in: “een nummer 
als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel bb (van de Tw)”. Met de huidige regeling (artikelen 126nb, 
126ub en 126zj) werd het mogelijk om met behulp van scanapparatuur een gsm-nummer of een 
IMEI-nummer van een mobiele telefoon te verkrijgen, zodat ook dit nummer getapt kon worden of 
van dat nummer de verkeersgegevens gevorderd konden worden. De laatste jaren is het gebruik 
van internet echter fors toegenomen en ook mobiel internet is inmiddels een wijdverbreid 
fenomeen. Om te zorgen dat de scanapparatuur ook kan worden ingezet om technische 
kenmerken te achterhalen van andere apparaten die zijn verbonden met het internet, is gekozen 
voor een (techniekonafhankelijke) verwijzing naar artikel 1.1, onderdeel bb, van de Tw. Daarmee 
wordt duidelijk dat bijvoorbeeld ook MAC-adressen (waarmee een apparaat in een netwerk kan 
worden geïdentificeerd) met behulp van de scanapparatuur kunnen worden achterhaald. 
De laatste wijziging in het eerste lid betreft de toevoeging van een verwijzing naar de bevoegdheid 
tot stelselmatige locatiebepaling van een persoon. Daarmee wordt het mogelijk om met behulp 
van scanapparatuur een nummer te verkrijgen dat vervolgens wordt gebruikt om iemands locatie 
te bepalen. Een voorbeeld van een opsporingsmethode waarmee de locatie van een persoon 
bepaald kan worden is de “stille sms”. Ter uitvoering van de stille sms is echter wel een 
telefoonnummer nodig. Indien voor de uitoefening van de bevoegdheid tot stelselmatige 
locatiebepaling een nummer noodzakelijk is en nog niet bekend is, kan dit nummer worden 
verkregen door de inzet van scanapparatuur op grond van dit artikel. 
 
Tweede en vijfde lid 
Het tweede is nieuw en bepaalt dat het bevel in beginsel vooraf wordt vastgelegd. Het nieuwe 
vijfde lid schept vervolgens een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen 
over de wijze van vastlegging van het bevel. Dit is toegelicht in paragraaf 2.2.5. In deze algemene 
maatregel van bestuur zal worden bepaald dat de vastlegging vooralsnog schriftelijk is. Ook ten 
aanzien van dit bevel geldt dat het bij dringende noodzaak mondeling kan worden gegeven, 
waarna het binnen drie dagen moet worden vastgelegd. Opneming van het tweede en vijfde lid in 
dit artikel is naast de algemene bepaling van artikel 2.8.1.1.1 noodzakelijk omdat artikel 2.8.1.1.1 
alleen betrekking heeft op bevelen die tot opsporingsambtenaren zijn gericht. 
 
Derde lid 
In het derde lid is bepaald dat het bevel tot inzet van de scanapparatuur wordt gegeven voor een 
periode van ten hoogste een maand. In de huidige regeling is dit een week. De korte periode van 
een week leidt tot uitvoeringsproblemen in de praktijk. Dat blijkt uit het feit dat in het merendeel 
van de zaken waarin de apparatuur wordt ingezet om een nummer te achterhalen meerdere keren 
een bevel moet worden gegeven voordat het nummer is achterhaald. Een week blijkt daarvoor niet 
genoeg. Het komt vaak voor dat in de periode van een week te weinig scans worden gemaakt om 
een verantwoorde analyse te kunnen uitvoeren. Dit heeft onder meer te maken met de schaarste 
aan apparatuur en bevoegde ambtenaren. De apparatuur dient meerdere keren te worden ingezet 
voordat met een zekere mate van waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat een bepaald 
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nummer bij een persoon hoort. De apparatuur moet een aantal keer, op verschillende locaties 
worden ingezet, voordat geconcludeerd kan worden dat een nummer bij een persoon hoort. 
Hiervoor moet die persoon met zijn telefoon dus wel “bewegen” gedurende die week. Zo komt het 
geregeld voor dat er binnen een week onvoldoende (geslaagde) scans zijn gemaakt, zodat het 
nummer van de betreffende persoon niet is achterhaald. Dat heeft tot gevolg dat de officier van 
justitie na een week opnieuw een bevel moet afgeven. Dat gebeurt in het merendeel van de 
gevallen ook. Een officier van justitie die een bevel heeft afgegeven, zal een week later niet snel 
eenzelfde bevel weigeren, als blijkt dat er niet voldoende (geslaagde) scans zijn gemaakt om tot 
een nummer te komen. Dat ligt ook niet in de rede: de noodzaak tot het verkrijgen van het 
nummer in verband met het vastleggen van de telecommunicatie zal namelijk nog steeds bestaan. 
Met een termijn van een maand wordt tegemoet gekomen aan deze uitvoeringsproblemen. Met 
verlenging van de termijn is nadrukkelijk geen intensivering van de inzet van deze bevoegdheid 
beoogd. Na een aantal succesvolle scans is het nummer van de persoon achterhaald en daarmee 
kan uitvoering worden gegeven aan het vastleggen van de communicatie die via dat nummer 
wordt gevoerd. Die succesvolle scans worden nu ook uitgevoerd, maar dan op basis van meerdere 
bevelen. Nadat het nummer is achterhaald, mag de apparatuur niet langer worden ingezet en 
moet de uitvoering van het bevel worden beëindigd. Dit volgt ook uit de tekst van het derde lid. 
 
Vierde lid 
Het bevel aan de ambtenaar in de zin van de Telecommunicatiewet hoeft, in vergelijking met het 
hier niet toepasselijke artikel 2.8.1.1.1, slechts te bevatten wat in het vierde lid, onderdelen a, b 
en c is vermeld. Onderdeel c is nieuw en bepaalt dat het bevel de geldigheidsduur of de periode 
waarbinnen uitvoering wordt gegeven aan het bevel moet vermelden. Dit vereiste wordt overigens 
ook gesteld aan het bevel van de officier van justitie aan de opsporingsambtenaren. 
Artikel 126nb, vierde lid (vernietigen gegevens), is niet overgenomen. Dat is toegelicht in de 
artikelsgewijze toelichting op artikel 1.10.7 van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van 
het nieuwe wetboek. 
 
Afdeling 8.2.8 Vastleggen vertrouwelijke communicatie 
 
Artikel 2.8.2.8.1 
Dit artikel regelt de heimelijke bevoegdheid die een zeer ingrijpende inbreuk kan maken op de 
persoonlijke levenssfeer van burgers, namelijk de bevoegdheid tot het vastleggen met een 
technisch hulpmiddel van vertrouwelijke communicatie, die plaatsvindt anders dan met 
gebruikmaking van de diensten van een aanbieder van een communicatiedienst. In de huidige 
regeling is deze bevoegdheid ondergebracht in de artikelen 126l, 126s en 126zf. 
In de regeling van de heimelijke bevoegdheden wordt onderscheid gemaakt tussen het vastleggen 
van telecommunicatie (artikel 2.8.2.7.1) en het vastleggen van vertrouwelijke communicatie 
(artikel 2.8.2.8.1) door de bevoegdheid tot het vastleggen van vertrouwelijke communicatie zo te 
omschrijven dat dit vertrouwelijke communicatie is die niet plaatsvindt met gebruikmaking van de 
diensten van een aanbieder van een communicatiedienst. Dit kenmerkt het verschil tussen deze 
bevoegdheid en de bevoegdheid tot het vastleggen van telecommunicatie. Uit de wetsgeschiedenis 
blijkt dat de bevoegdheid tot het vastleggen van vertrouwelijke communicatie wordt gezien als een 
ingrijpender en meer risicovolle bevoegdheid dan het vastleggen van telecommunicatie 
(Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, blz. 36-37). 
Anders dan bij het vastleggen van telecommunicatie is de bevoegdheid tot het vastleggen van 
vertrouwelijke communicatie niet beperkt in de zin dat sprake moet zijn van communicatie die via 
een aanbieder van een communicatiedienst loopt. Deze beperking vloeit voort uit artikel 13 
Grondwet dat specifiek strekt tot bescherming van de inhoud van de communicatie tijdens de 
overdracht en opslag van de communicatie door een derde. De verzender heeft de controle over 
de communicatie dan immers uit handen gegeven en toevertrouwd aan een derde (de aanbieder 
van een communicatiedienst). Dit betekent niet dat communicatie die niet via een aanbieder loopt, 
niet grondwettelijk is beschermd. Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
(artikel 10 Grondwet) geldt in algemene zin en afhankelijk van de omstandigheden van het geval 
kunnen ook artikel 12 Grondwet (onschendbaarheid van de woning) of de bescherming van de 
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lichamelijke integriteit (artikel 11 Grondwet) in het geding zijn, bijvoorbeeld bij het vastleggen van 
live-gesprekken in de openbare ruimte of in een woning (eventueel met een richtmicrofoon) of 
door middel van een keylogger waarmee vertrouwelijke communicatie kan worden vastgelegd. De 
bevoegdheid tot het vastleggen van vertrouwelijke communicatie geeft een wettelijke basis om in 
alle gevallen waarin geen sprake is van telecommunicatie met een door een derde beheerd 
communicatiemiddel, het vastleggen van communicatie mogelijk te maken. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid zijn, naast de hierboven genoemde omschrijving van de bevoegdheid, tevens het 
verdenkingscriterium en de bevoegde autoriteit opgenomen. Thans geldt voor het vastleggen van 
vertrouwelijke communicatie als verdenkingscriterium dat sprake moet zijn van verdenking van 
een voorlopigehechtenismisdrijf dat een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. In het voorstel 
tot vereenvoudiging van de verdenkingscriteria vervalt dit criterium (zie paragraaf 2.3). 
Voorgesteld wordt om – in verband met het feit dat door het vastleggen van vertrouwelijke 
communicatie een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan worden gemaakt – in plaats 
daarvan verdenking van een misdrijf waarop gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld als 
verdenkingscriterium te hanteren (zie paragraaf 2.3.3). Enerzijds betreft dit een inperking, omdat 
niet op alle voorlopigehechtenismisdrijven gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld. 
Anderzijds betreft het een verruiming, omdat geen sprake hoeft te zijn van een misdrijf dat een 
ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. Gehandhaafd blijft dat het belang van het onderzoek 
inzet van de bevoegdheid dringend moet vereisen. 
De bevoegde autoriteiten blijven ongewijzigd in het eerste lid. Na een door de rechter-commissaris 
verleende machtiging mag de officier van justitie een opsporingsambtenaar bevelen deze 
bevoegdheid uit te oefenen. In het wetsvoorstel bijzondere procedures van strafvorderlijke aard 
(Kamerstukken II 2016/17, PM) is een wijziging voorgesteld ten aanzien van de 
opsporingsambtenaren die deze bevoegdheid kunnen uitoefenen. Op grond van de huidige regeling 
zijn dat in Titel IVA (artikel 126l) en Titel V (artikel 126s) de opsporingsambtenaren van de politie 
en de militairen van de Kmar (opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 141, onderdelen b en 
c). In het genoemde wetsvoorstel wordt voorgesteld om ook de opsporingsambtenaren van de 
BOD-en (artikel 141, onderdeel d) aan te wijzen als bevoegde opsporingsambtenaren voor deze 
bevoegdheid. Dit voorstel is in het eerste lid overgenomen door, net als bij infiltratie en 
stelselmatige inwinning van informatie, te spreken over bevoegdheidsuitoefening door een 
opsporingsambtenaar (zonder nadere specificatie). In de huidige regeling is dit in Titel VB (artikel 
126zf) al het geval. 
Het eerste lid vereist niet dat een bepaalde persoon (bijvoorbeeld de verdachte) deelneemt aan de 
communicatie. In beginsel kan deze bevoegdheid worden uitgeoefend tegen elke persoon. Dat is 
ook in de huidige regeling al het geval. In het kader van de waarheidsvinding kan het immers 
gewenst zijn dat ook andere personen dan de verdachte voorwerp zijn van onderzoek, zoals een 
bekende van de verdachte. De beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit zullen in die 
gevallen bij uitoefening van deze bevoegdheid nog nadrukkelijker een rol van betekenis spelen (zie 
ook HR 11 oktober 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT4351, NJ 2006, 625). Dit betekent dat de 
bevoegdheid slechts ter opsporing mag worden uitgeoefend indien andere (minder ingrijpende) 
bevoegdheden, zoals het vastleggen van telecommunicatie (artikel 2.8.2.7.1) niet tot eenzelfde 
resultaat kunnen leiden. Bij toetsing aan het beginsel van proportionaliteit zullen dan vooral de 
bijzondere feiten en omstandigheden die de ernst van het misdrijf of de acute dreiging 
(bijvoorbeeld een gijzeling) die ervan uitgaat, gewicht in de schaal leggen. 
De huidige Titel V (georganiseerd verband) kent in artikel 126t echter een beperking. Alleen de 
communicatie waaraan een persoon deelneemt ten aanzien van wie uit feiten of omstandigheden 
een redelijk vermoeden voortvloeit dat deze betrokken is bij het in het georganiseerd verband 
beramen of plegen van misdrijven, mag worden opgenomen. Voorgesteld wordt deze beperking, 
tegen de achtergrond van de hierboven beschreven inbedding door de beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit en het onderzoeksbelang, niet meer te handhaven. Het ligt niet in 
de rede om de toepassing van deze bevoegdheid op het niveau van de wet aan striktere 
voorwaarden te binden bij onderzoek naar zware vormen van georganiseerde criminaliteit, terwijl 
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die wettelijke beperkingen niet gelden bij onderzoek naar misdrijven die niet in georganiseerd 
verband zijn begaan. 
 
Tweede lid 
Bij nota van wijziging bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Wet bijzondere 
opsporingsbevoegdheden (Kamerstukken II 1997/98, 25 403, nr. 8) werd destijds voorgesteld het 
opnemen van vertrouwelijke communicatie in woningen onder strikte voorwaarden toe te staan, 
omdat er grote bezwaren bestonden tegen het volledig uitsluiten van de mogelijkheden hiertoe. 
Het risico zou anders ontstaan dat de woning een vrijplaats zou worden voor criminelen, zo was de 
gedachte. Het gevolg hiervan is dat in de huidige artikelen 126l, tweede lid, 126s, tweede lid en 
126zf, tweede lid, de steunbevoegdheid is opgenomen om ter uitvoering van het bevel tot het 
opnemen vertrouwelijke communicatie een woning zonder toestemming van de rechthebbende te 
betreden. Daarbij is de toepassing van de betredingsbevoegdheid, behoudens bij aanwijzingen van 
een terroristische misdrijf, gekoppeld aan strengere criteria dan de criteria die gelden voor een 
bevel tot het opnemen vertrouwelijke communicatie waarbij niet behoeft te worden 
binnengetreden. 
Op grond van de huidige bepalingen kan de officier van justitie dus bepalen dat ter uitvoering van 
het opnemen van vertrouwelijke communicatie een woning zonder toestemming van de 
rechthebbende wordt betreden. Blijkens de wetsgeschiedenis legitimeert dit bevel vervolgens dat 
in de woning apparatuur wordt geplaatst die dat opnemen mogelijk maakt. Dat ligt in de 
bevoegdheid van het eerste lid besloten. De belangrijkste overweging voor het strengere 
toepassingscriterium voor de betreding hield verband met het feit dat vertrouwelijke communicatie 
in een woning werd opgenomen. In de uitwerking van de huidige regeling is het strengere 
criterium echter alleen bepalend voor de toepassing van de steunbevoegdheid van de betreding.  
Het tweede lid wil hierin verandering brengen. Er wordt duidelijk tot uitdrukking gebracht dat bij 
de toepassing van de bevoegdheid tot het vastleggen van vertrouwelijke communicatie de 
beperking tot onderzoek naar een misdrijf waarop gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld 
niet zozeer is ingegeven door het betreden, maar juist ook omdat sprake is van opnemen van 
vertrouwelijke communicatie in een woning. Bij misdrijven waarop gevangenisstraf van minder 
dan acht jaar is gesteld, is het op geen enkele manier toegestaan om vertrouwelijke communicatie 
die in een woning wordt gevoerd, vast te leggen. Ook niet als hiertoe de woning niet betreden 
hoeft te worden (bijvoorbeeld door het plaatsen van een microfoon in een laptop of mobiele 
telefoon die betrokkene vervolgens zelf zijn woning mee naar binnen neemt). Indien het bevel van 
de officier van justitie een misdrijf betreft waarop gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld, 
kan, uiteraard met machtiging van de rechter-commissaris, vertrouwelijke communicatie die 
plaatsvindt in een woning worden vastgelegd. Dit geldt ook voor de situatie van het 
georganiseerde verband (waar nu nog voor de betreding verdenking van een misdrijf waarop 
gevangenisstraf van zes jaar is gesteld, is vereist) en voor de situatie van aanwijzingen van een 
terroristisch misdrijf. Op grond van het vierde lid, onderdeel a, kan ter uitvoering van het 
vastleggen van de vertrouwelijke communicatie de woning worden betreden. Ook als de woning 
niet betreden hoeft te worden, geldt het vereiste van het tweede lid. 
 
Derde lid 
Het derde lid is ongewijzigd overgenomen uit de huidige regeling (artikelen 126l, vijfde lid, 126s, 
vijfde lid, en 126zf, vierde lid). Van belang is dat de officier van justitie in zijn bevel een termijn 
kan bepalen waarin vertrouwelijke communicatie kan worden vastgelegd, maar dat die termijn niet 
direct in hoeft te gaan. De termijn voor het vastleggen van de communicatie kan bijvoorbeeld een 
periode van drie weken betreffen. Met het oog op toepassing van het zesde lid (betreden van 
plaatsen ter voorbereiding van het vastleggen van communicatie) hoeft deze periode niet direct in 
te gaan. Als de officier van justitie tevens een bevel als bedoeld in het zesde lid afgeeft, gaat de 
periode van drie weken waarin communicatie kan worden vastgelegd, pas in op het moment dat 
de voorbereiding is afgerond en technisch uitvoering kan worden gegeven aan het vastleggen. 
 
Vierde lid 
Het vierde lid bepaalt in onderdeel a dat ter uitvoering van het bevel een besloten plaats, niet 
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zijnde een woning kan worden betreden, zonder toestemming van de rechthebbende. Zo luidt ook 
de huidige regeling. In onderdeel b is bepaald dat ter uitvoering van het bevel ook een woning kan 
worden betreden, zonder toestemming van de bewoner. Ook dat is overgenomen uit de huidige 
regeling en moet worden gelezen in samenhang met het tweede lid. Communicatie in een woning 
mag alleen worden vastgelegd in geval het bevel een misdrijf betreft waarop gevangenisstraf van 
acht jaar of meer is gesteld. Ter uitvoering daarvan kan een woning worden betreden. Ook voor 
het betreden geldt het achtjaarscriterium.  
Artikel 2.8.2.1.1, vijfde lid, wordt van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat artikellid heeft 
betrekking op het verwijderen van een technisch hulpmiddel dat is geplaatst nadat de 
bevelsperiode is afgelopen. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 2.8.2.1.1, vijfde 
lid. In geval een woning wordt betreden, heeft de rechter-commissaris daartoe gemachtigd, en zijn 
artikel 2, eerste lid, laatste volzin, (de machtiging wordt getoond bij binnentreden) en artikel 7 
(voorschriften over het betreden in de nachtelijke uren en bij afwezigheid van de bewoner) van de 
Algemene wet op het binnentreden niet van toepassing. 
 
Vijfde lid 
Het vijfde lid bevat de extra vereisten aan het bevel. Toegevoegd is onderdeel b, dat in de huidige 
regeling wel geldt voor het vastleggen van telecommunicatie maar niet voor het vastleggen van 
vertrouwelijke communicatie. Echter, ook bij deze bevoegdheid wordt altijd gebruik gemaakt van 
een technisch hulpmiddel en is het aangewezen om een aanduiding van de aard van het technisch 
hulpmiddel in het bevel op te nemen. Onderdeel c is een samenvoeging van de onderdelen c en d 
van het huidige artikel 126l, derde lid. 
 
Zesde tot en met negende lid 
In het zesde tot en met het negende lid wordt een regeling geïntroduceerd voor het betreden van 
besloten plaatsen of woningen voorafgaand aan de uitvoering van het bevel tot het vastleggen van 
vertrouwelijke communicatie. Gezien de ingrijpendheid van de bevoegdheid tot het vastleggen van 
vertrouwelijke communicatie is deze bevoegdheid tot het daadwerkelijk vastleggen van de 
communicatie gekoppeld aan een korte termijn van een maand. Deze korte termijn leidt tot 
uitvoeringsproblemen bij de opsporing. Zeker indien een technisch hulpmiddel geplaatst moet 
worden in een besloten plaats of woning neemt de voorbereiding hiervan veel tijd in beslag. 
Binnen een maand lukt het de opsporing niet om het technisch hulpmiddel te plaatsen. Een 
verlenging van het bevel van de officier van justitie en van de machtiging van de rechter-
commissaris is dan ook geregeld aan de orde. De voorgestelde regeling geeft de opsporing drie 
maanden de tijd om ter voorbereiding de desbetreffende plaats of woning te betreden. Die 
voorbereiding omvat allereerst de verkenning van de plaats of de woning om te bepalen waar het 
technisch hulpmiddel geplaatst kan worden. Daarnaast betreft die voorbereiding het plaatsen van 
het technisch hulpmiddel. Gedurende deze periode van voorbereiding is er nog geen sprake van 
het vastleggen van de communicatie. 
Van belang voor deze nieuwe mogelijkheid tot voorbereiding is dat er wel een bevel en een 
machtiging tot vastleggen van vertrouwelijke communicatie moeten worden afgegeven. De 
voorbereiding, bedoeld in het zesde lid, kan dus niet voorafgaan aan de beslissing van de officier 
van justitie en de rechter-commissaris dat aan de wettelijke voorwaarden voor het vastleggen van 
vertrouwelijke communicatie is voldaan. Het daadwerkelijke vastleggen wordt echter uitgesteld 
totdat de voorbereiding daartoe (het plaatsen van een technisch hulpmiddel) is afgerond. Indien 
het gaat om het vastleggen van vertrouwelijke communicatie in een besloten plaats of een woning 
en de opsporing aangeeft dat het plaatsen van een technisch hulpmiddel in die plaats of woning 
vermoedelijk veel tijd in beslag zal gaan nemen, kan de officier van justitie, na een door de 
rechter-commissaris verkregen machtiging, bepalen dat de opsporing een bepaalde periode kan 
werken aan de voorbereiding van het vastleggen van de vertrouwelijke communicatie. Het bevel 
en de machtiging zien vooral op de noodzakelijke betreding van de besloten plaats of de woning 
ter voorbereiding. Deze periode van voorbereiding kan ten hoogste drie maanden duren, en kan 
met machtiging van de rechter-commissaris eenmaal worden verlengd met drie maanden. 
Zodra de voorbereiding is afgerond en technisch uitvoering kan worden gegeven aan het 
daadwerkelijk vastleggen van de vertrouwelijke communicatie, gaat de termijn van het bevel tot 



263 
 

het vastleggen (de termijn uit het derde lid) lopen, zo volgt uit het achtste lid. Dat betekent dat 
zodra het technisch hulpmiddel is geplaatst en het technisch mogelijk is dat dit hulpmiddel 
communicatie vastlegt, de voorbereiding, bedoeld in het zesde lid, wordt afgesloten en de 
uitvoering van het bevel tot het vastleggen aanvangt. Dit voorstel dient in de eerste plaats ter 
vermindering van de administratieve lasten. Het is bovendien van essentieel belang om de huidige 
vormen van georganiseerd misdaad aan te kunnen pakken. In de periode dat de opsporing de 
mogelijkheden verkent waar, wanneer en op welke wijze het beste een technisch hulpmiddel kan 
worden geplaatst, is het niet bevorderlijk dat om de maand overleg moet worden gevoerd met de 
officier van justitie, met de rechter-commissaris en de CTC uitsluitend om het bevel te verlengen. 
De kans dat door deze vertraging cruciale informatie wordt gemist, moet zoveel mogelijk worden 
vermeden. De afweging dat het noodzakelijk is om de vertrouwelijke communicatie op te nemen is 
al gemaakt. Het is van belang dat de opsporing meer ruimte wordt geboden om de voorbereiding 
daarvan goed uit te kunnen voeren. Het vastleggen van de vertrouwelijke communicatie zelf blijft 
gebonden aan de korte periode van een maand. Zodra niet meer aan de voorwaarden voor 
uitoefening van de bevoegdheid is voldaan, dient de officier van justitie het bevel te beëindigen 
(artikel 2.8.1.1.1, vierde lid). 
Op grond van het negende lid moet het bevel ter voorbereiding van het vastleggen van 
vertrouwelijke communicatie uiteraard een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving geven van de 
plaats of de woning waar het technisch hulpmiddel geplaatst gaat worden. 
De voorwaarde dat van het vastleggen binnen drie dagen proces-verbaal wordt opgemaakt (de 
huidige artikelen 126l, achtste lid, 126s, achtste lid) is niet overgenomen omdat er geen reden is 
om bijzondere verbaliseringsverplichtingen naast de algemene te handhaven (zie nader paragraaf 
3.2.4). 
 
Afdeling 8.2.9 Onderzoek in een geautomatiseerd werk 
In deze afdeling is de in het wetsvoorstel computercriminaliteit III (Kamerstukken I 2016/17, 34 
372, A) voorziene bevoegdheid tot het doen van onderzoek in een geautomatiseerd werk 
opgenomen. Indien dat wetsvoorstel tot wet wordt verheven en in werking treedt, zal de tekst 
worden aangepast conform de uitgangspunten van het voorliggende wetsvoorstel. 
 
Afdeling 8.2.10 Stelselmatige locatiebepaling 
 
Artikel 2.8.2.10.1 
Dit artikel is nieuw en is toegelicht in paragraaf 10.4.2. 
 
Eerste lid 
Uit het eerste lid volgt dat de stelselmatige locatiebepaling een steunbevoegdheid is bij de 
uitoefening van andere heimelijke bevoegdheden. Het is niet toegestaan om zonder achterliggend 
doel op stelselmatige wijze en met een technisch hulpmiddel de locatie van een persoon te 
bepalen. Het achterliggende doel moet zijn de uitoefening van een andere heimelijke bevoegdheid. 
Dit kan allereerst betekenen dat de opsporing effectiever te werk kan gaan. Indien een bevel tot 
stelselmatige observatie is afgegeven, kan ervoor gekozen worden om voortdurend een 
observatieteam achter de betrokkene aan te sturen. Indien het doel van deze stelselmatige 
observatie is om te achterhalen waar de persoon zich gedurende de dag begeeft, kan het 
efficiënter zijn om de locatie van de persoon te bepalen met behulp van een technisch hulpmiddel. 
Hierbij zal veelal gebruik worden gemaakt van middelen die een persoon zelf bij zich draagt. Bij de 
uitoefening van de bevoegdheid tot stelselmatige observatie wordt vooral gebruik gemaakt van 
technische hulpmiddelen die de opsporing zelf plaatst. Daar zit een belangrijk verschil met dit 
artikel. 
Daarnaast kan het soms noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een heimelijke bevoegdheid om 
te weten waar een persoon zich bevindt. Als bijvoorbeeld een woning of een besloten plaats wordt 
betreden om daar een technisch hulpmiddel te plaatsen, is het van groot belang dat de betrokkene 
niet onverwacht ter plaatse verschijnt. Ook bij de tap kan het van belang zijn om te weten vanaf 
welke locatie iemand belt. Nu wordt dat bepaald aan de hand van de verkeersgegevens, maar 
daarvoor is de opsporing dus wel afhankelijk van die gegevens. 
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Tweede en derde lid 
Het bevel tot stelselmatige locatiebepaling wordt gegeven voor ten hoogste een maand. Het bevel 
vermeldt ter uitvoering van welke heimelijke bevoegdheid de plaatsbepaling wordt toegepast en 
welk technisch hulpmiddel daarvoor wordt gebruikt. 
 
Titel 8.3   
Bijstand door burgers bij de uitoefening van heimelijke bevoegdheden 
 
Artikel 2.8.3.1 
Dit artikel betreft een samenvoeging van zeven artikelen die in de huidige regeling verspreid zijn 
over de verschillende titels die de bijstand door burgers regelen (artikelen 126v, 126w, 126x, 
126ij, 126z, 126zt en 126zu). De inzet van burgers in het kader van deze bevoegdheden is 
uitgebreid toegelicht in paragraaf 4 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat geleid 
heeft tot Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (Kamerstukken II 1996/97, 25 403, nr. 3, blz. 
44-48). De bevoegdheden pseudo-koop of –dienstverlening, stelselmatige inwinning van 
informatie en infiltratie kunnen in de huidige regeling ook worden uitgeoefend door burgers. In dit 
voorstel is dat uitgangspunt ongewijzigd overgenomen. Het nu toegelichte artikel voorziet in een 
eenduidige regeling voor de bijstand van de burgers aan de opsporing. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is bepaald dat met een persoon die geen opsporingsambtenaar is, kan worden 
overeengekomen dat hij bijstand verleent aan de opsporing door pseudo-koop of –dienstverlening, 
stelselmatige informatie inwinning en infiltratie indien aan de wettelijke voorwaarden voor 
uitoefening van de betreffende bevoegdheid is voldaan. 
 
Tweede lid 
De overeenkomst met een burger tot het uitoefenen van een van de in het eerste lid genoemde 
bevoegdheden wordt gesloten door de officier van justitie. Ten aanzien van de bevoegdheid tot 
infiltratie is dit ongewijzigd overgenomen uit de huidige regeling (artikelen 126w, 126x en 126zu). 
Met betrekking tot de pseudo-koop of –dienstverlening geldt dit ook in de huidige regeling voor 
Titel IVA en V (artikelen 126ij en 126z). In Titel VB (aanwijzingen terroristische misdrijven) is het 
echter de opsporingsambtenaar die de overeenkomst tot burgerpseudo-koop of –dienstverlening 
sluit (artikel 126zt, eerste lid, onderdeel a). Hier brengt het tweede lid een wijziging aan: ook in 
geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf is het de officier van justitie die de 
overeenkomst met de burger tot pseudo-koop of –dienstverlening sluit. Gezien de aard van de 
bevoegdheid lijkt het aangewezen dat de centrale autoriteit binnen dit hoofdstuk, de officier van 
justitie, deze overeenkomst in alle gevallen sluit. 
Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd ten aanzien van de bevoegdheid tot stelselmatige 
inwinning van informatie door een burger. In de huidige regeling (artikelen 126v en 126zt, eerste 
lid, onderdeel b) wordt de overeenkomst met een burger tot uitoefening van stelselmatige 
inwinning van informatie altijd gesloten door een opsporingsambtenaar op bevel van de officier 
van justitie. Gezien de mate van inbreuk die deze bevoegdheid kan maken en het feit dat de 
toepassingscriteria voor deze bevoegdheid ook worden verzwaard, geldt ook hier dat het gepast is 
om de officier van justitie de overeenkomst met de burger te laten sluiten. 
Overeenkomsten met een burger tot uitoefening van heimelijke bevoegdheden worden alleen 
gesloten indien de officier van justitie van oordeel is dat de desbetreffende bevoegdheid niet kan 
worden uitgeoefend door een opsporingsambtenaar. De inzet van burgers bij de uitoefening van 
heimelijke bevoegdheden is alleen aanvaardbaar als uitoefening door een opsporingsambtenaar 
redelijkerwijs niet mogelijk is. Uitoefening van deze bevoegdheden door een burger moet een 
uitzondering blijven. 
 
Derde lid 
In het derde lid is geregeld dat de officier van justitie in geval hij een overeenkomst met een 
burger sluit, schriftelijk vastlegt wat is opgenomen in artikel 2.8.1.1.1, tweede lid, onderdelen a, b 
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en c. Dit zijn vereisten die ook aan zijn bevel worden gesteld (naam verdachte, naam van de 
persoon ten aanzien van wie de bevoegdheid wordt uitgeoefend en omschrijving van het misdrijf). 
In geval van pseudo-koop of –dienstverlenging wordt tevens de aard van de betreffende goederen, 
gegevens of diensten vermeld. 
 
Vierde, vijfde en zesde lid 
Het vierde lid, dat betrekking heeft op de overeenkomst, is ongewijzigd overgenomen uit het 
huidige artikel 126w, vijfde lid. Ook het vijfde en zesde lid zijn overgenomen uit de huidige 
regeling. 
 
Zevende lid 
In het zevende lid is het algemene instigatieverbod voor de opsporingsambtenaar van 
overeenkomstige toepassing verklaard op de burger die bijstand verleent aan de opsporing. Ook 
de burger die bijstand verleent aan de opsporing mag bij de uitvoering daarvan een persoon niet 
brengen tot andere strafbare feiten dan waarop diens opzet al tevoren was gericht. 
 
Achtste lid 
Het achtste lid bepaalt dat de officier van justitie bij de uitoefening van burgerpseudo-koop of –
dienstverlening en burgerinfiltratie vooraf schriftelijke toestemming kan geven aan de burger om 
strafbare handelingen te verrichten. De toestemming kan bij dringende noodzaak ook mondeling 
worden gegeven en dient dan binnen drie dagen schriftelijk te worden vastgelegd. Hiermee is het 
huidige artikel 126w, zesde lid, overgenomen en geldt dit voorschrift ook voor de burgerpseudo-
koop of –dienstverlening. In het huidige artikel 126ij, vijfde lid, is opgenomen dat de 
overeenkomst vermeldt welk strafbare handelingen bij de uitvoering door de burger mogen 
worden verricht. In essentie komen deze bepalingen op hetzelfde neer: in beginsel is voor een 
burger bij de bijstand aan de opsporing niet toegestaan om strafbare handelingen te verrichten, 
tenzij de officier daarvoor vooraf toestemming geeft. 
 
Titel 8.4 
Personen in de openbare dienst van een vreemde staat 
 
Artikel 2.8.4.1 
 
Eerste lid 
In het eerste lid is bepaald dat elke heimelijke bevoegdheid onder voorwaarden ook kan worden 
uitgeoefend door een buitenlandse opsporingsambtenaar (“persoon in de openbare dienst van een 
vreemde staat”). In de huidige regeling kunnen personen in de openbare dienst van een vreemde 
staat de bevoegdheden tot stelselmatige observatie, infiltratie, pseudo-koop of –dienstverlening en 
stelselmatige inwinning van informatie uitoefenen (artikelen 126g, negende lid, 126h, vierde lid, 
onderdeel a, 126i, vierde lid, 126j, vierde lid, onderdeel a, 126o, zesde lid, 126p, vierde lid, 
onderdeel a, 126q, vierde lid, 126qa, vierde lid, onderdeel a, en 126zc).  
De bevoegdheden ten aanzien van een besloten plaats (artikelen 126k, 126r en 126zd, eerste lid, 
onderdeel d), het vastleggen van vertrouwelijke communicatie (artikelen 126l, 126s en 126zf) en 
het vastleggen van telecommunicatie (artikelen 126m, 126t en 126zg) kunnen in de huidige 
regeling niet worden uitgeoefend door buitenlandse opsporingsambtenaren. 
Het artikel voorkomt onnodige herhaling doordat daarin op één plaats, en niet telkens in de 
afzonderlijke artikelen zoals nu, te regelen dat een bevoegdheid onder voorwaarden door een 
buitenlandse opsporingsambtenaar kan worden uitgeoefend. Inhoudelijk gezien is gekozen voor 
een verruiming van het aantal bevoegdheden dat onder voorwaarden door buitenlandse 
opsporingsambtenaren kan worden uitgeoefend. Ook ten aanzien van de bevoegdheden in een 
besloten plaats, het vastleggen van telecommunicatie en het vastleggen van vertrouwelijke 
communicatie wordt nu voorzien in de mogelijkheid dat een persoon in de openbare dienst van 
een vreemde staat deze kan uitoefenen. En het voorschrift geldt ook voor de nieuw voorgestelde 
heimelijke bevoegdheden stelselmatige vastlegging persoonsgegevens uit open bronnen en 
stelselmatige locatiebepaling. 
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Een belangrijke overweging om te voorzien in ruimere mogelijkheden voor buitenlandse 
opsporingsambtenaren is dat de bevoegdheden tot infiltratie en het vastleggen van vertrouwelijke 
communicatie in de opsporingspraktijk niet zelden gecombineerd worden. In het geval de infiltratie 
wordt uitgeoefend door een buitenlandse opsporingsambtenaar stuit de opsporing op het probleem 
dat deze persoon vervolgens niet de bevoegdheid tot het vastleggen van vertrouwelijke 
communicatie kan uitoefenen. Er zijn situaties voorstelbaar waarin alleen de buitenlandse infiltrant 
e vertrouwelijke communicatie kan vastleggen. Dit voorstel maakt dit mogelijk. 
Het eerste lid bepaalt tevens dat bij algemene maatregel van bestuur eisen kunnen worden 
gesteld aan een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat die in Nederland een 
heimelijke bevoegdheid uitoefent. Dit betreft in de huidige regeling het Samenwerkingsbesluit 
bijzondere opsporingsbevoegdheden dat in de artikelen 5 en 6 eisen stelt aan deze personen met 
betrekking tot hun opsporingsbevoegdheid in hun eigen land en hun kennis en vaardigheden. Ook 
wordt daarin bepaald dat het bevel niet kan worden uitgeoefend door een buitenlandse 
opsporingsambtenaar indien de officier van justitie oordeelt dat de ambtsinstructie waaraan de 
opsporingsambtenaar gebonden is, met betrekking tot de uitvoering van het bevel niet 
verenigbaar is met het in Nederland geldende recht. Verder worden diverse voorwaarden gesteld 
waaraan de buitenlandse opsporingsambtenaar zich voorafgaand aan de uitoefening van het bevel 
moet verbinden. De buitenlandse opsporingsambtenaar is gedurende zijn optreden in Nederland 
gebonden aan Nederlands recht, hij is verplicht te getuigen indien hij wordt opgeroepen, hij is 
gehouden de aanwijzingen van de Nederlandse opsporingsautoriteiten op te volgen, hij doet 
verslag aan de Nederlandse opsporingsautoriteiten en hij is niet bevoegd andere bevoegdheden 
toe te passen dan opgenomen in het bevel. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is bepaald dat indien een heimelijke bevoegdheid wordt uitgeoefend door een 
persoon in de openbare dienst van een vreemde staat, het bevel van de officier van justitie 
expliciet vermeldt dat die persoon uitvoering geeft aan het bevel. Hiermee wordt gevolg gegeven 
aan recente rechtspraak van de Hoge Raad (HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2649, 2650 
(NJ 2014/420) en 2651) waaruit voortvloeit dat het niet expliciet vermelden daarvan al onder de 
huidige regeling een vormverzuim betreft. Voldoende is dat wordt vermeld dat een buitenlandse 
opsporingsambtenaar bij een bepaalde bevoegdheid is ingezet. Zijn nationaliteit of naam hoeven 
niet te worden vermeld. 
 
Titel 8.5 
Maatregelen in het belang van de veiligheid 
 
Artikel 2.8.5.1 
Dit artikel is nieuw en is toegelicht in paragraaf 10.4.3. De aard van de politietaak brengt met zich 
dat politieambtenaren bij de uitoefening van hun taken een verhoogd veiligheidsrisico lopen, 
bijvoorbeeld bij noodhulptaken of wanneer ze te maken krijgen met fysiek en/of verbaal geweld. 
Politieambtenaren beschikken echter over de nodige vaardigheden om dit risico zoveel mogelijk te 
voorkomen of tot een minimum te beperken zodat zij zich professioneel van hun taken kunnen 
kwijten. Ook bij de uitoefening van heimelijke bevoegdheden kunnen zich situaties voordoen 
waarbij opsporingsambtenaren een verhoogd veiligheidsrisico lopen, bijvoorbeeld wanneer zij zich 
(gaan) begeven in de omgeving of de directe nabijheid van verdachten van zware georganiseerde 
criminaliteit of vuurgevaarlijke verdachten. Vanwege het heimelijke karakter van de bevoegdheden 
en het operationele afbreukrisico is het in een dergelijke situatie vaak niet mogelijk om zich 
kenbaar te maken als politieambtenaar en als zodanig handelend op te treden. Toch is het ook 
juist in zo’n geval van belang dat de opsporingsambtenaren veilig kunnen opereren en daartoe 
eventueel maatregelen kunnen treffen. Daarom wordt in dit artikel een wettelijke basis neergelegd 
voor een dergelijk optreden waarop ook de algemene verslagleggingsregels van toepassing zijn. 
 
Eerste lid 
Uit het eerste lid volgt dat de opsporingsambtenaar bij de uitoefening van heimelijke 
bevoegdheden bevoegd is om maatregelen te treffen om gevaar voor leven of veiligheid te 
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voorkomen of af te wenden. Het kan dus gaan om gevaar dat voorafgaand aan de uitoefening van 
de bevoegdheid al reëel is. Hierbij kan gedacht worden aan het betreden van een besloten plaats, 
terwijl bekend is dat die besloten plaats is beveiligd. Ter voorkoming van gevaar voor de 
opsporingsambtenaren kunnen er dan maatregelen worden getroffen om die beveiliging uit te 
schakelen, waarbij eventueel gebruik kan worden gemaakt van een technisch hulpmiddel. 
Daarnaast kan er sprake zijn van een direct gevaar voor de opsporingsambtenaren tijdens de 
uitoefening van een heimelijke bevoegdheid. Het gaat dan om een dreiging die niet was voorzien. 
De maatregelen dienen dan om dit gevaar af te wenden.  
 
Tweede lid 
In het tweede lid is het afwegingskader opgenomen dat bij de toepassing van de bevoegdheid 
dient te worden gehanteerd. Het gaat dan om een op de toepassing van deze concrete 
bevoegdheid toegesneden subsidiariteits- en proportionaliteitstoets. 
In het voorgaande is geschetst dat het treffen van maatregelen kan geschieden ter voorkoming of 
ter afwending van gevaar voor opsporingsambtenaren. Het betreft dan ook een bevoegdheid van 
de opsporingsambtenaren, die soms ter plekke zelf de afweging moeten maken. Het zal niet altijd 
mogelijk zijn om dit vooraf af te stemmen met de officier van justitie, alhoewel het voorstelbaar is 
dat sommige situaties voorafgaand aan de uitoefening van een heimelijke bevoegdheid in een 
voorbereidend overleg met elkaar worden doorgenomen. 
 
Derde lid 
Op grond van het derde lid informeert de opsporingsambtenaar de officier van justitie zo spoedig 
mogelijk na uitoefening van de oorspronkelijke bevoegdheid over een maatregel als bedoeld in dit 
artikel. 
 
Titel 8.6 
Vermoeden georganiseerd verband en aanwijzingen van een terroristisch misdrijf 
 
Artikel 2.8.6.1 
Uitgangspunt is dat bevoegdheden eenmaal worden uitgeschreven (paragraaf 2.2.4). Voor de 
heimelijke bevoegdheden is gekozen om in titel 8.2 de bevoegdheden uit te schrijven zoals deze in 
de huidige regeling zijn opgenomen in titel IVA. De verdenking van een bepaald misdrijf is 
daarmee het uitgangspunt. In dit artikel worden de titels 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.5 van 
overeenkomstige toepassing verklaard in het geval uit feiten of omstandigheden een redelijk 
vermoeden voortvloeit dat in georganiseerd verband misdrijven waarop gevangenisstraf van vier 
jaar of meer is gesteld worden beraamd of gepleegd (de huidige Titel V) en in het geval van 
aanwijzingen van een terroristisch misdrijf (de huidige Titel VB). Door in de artikelen in de titels 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.5 de onderlinge verschillen tussen de huidige titels weg te nemen zijn de 
artikelen toepasbaar in de drie situaties. Zo blijft de huidige regeling in stand, maar zijn daarvoor 
een stuk minder artikelen opgenomen in het wetboek. 
 
Eerste lid 
In paragraaf 2.3 is toegelicht dat het voorlopigehechteniscriterium in het nieuwe wetboek niet 
terugkeert. Ook is daar toegelicht dat het criterium dat het misdrijf een ernstige inbreuk op de 
rechtsorde oplevert evenmin in het nieuwe wetboek wordt overgenomen. Deze keuzes hebben een 
vereenvoudiging van het in het eerste lid opgenomen criterium tot gevolg. Het criterium luidt in 
het eerste lid als volgt: “in geval uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit 
dat in georganiseerd verband misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf 
van vier jaar of meer is gesteld worden beraamd of gepleegd”. Enerzijds betreft dit een inperking, 
omdat niet op alle voorlopigehechtenismisdrijven gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld. 
Anderzijds betreft het een verruiming, omdat niet langer sprake hoeft te zijn van een misdrijf dat 
een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. Een ander belangrijk aspect van dit criterium blijft 
wel behouden: het kan gaan om het beramen of plegen van de misdrijven in georganiseerd 
verband. Zie voor een uitgebreide toelichting bij het huidige verdenkingscriterium dat in het eerste 
lid wordt vervangen de paragrafen 2.3 en 2.4 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
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dat geleid heeft tot de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (Kamerstukken II 1996/97, 25 
403, nr. 3, blz. 4-9). 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is het verdenkingscriterium dat sprake is van aanwijzingen van een terroristisch 
misdrijf ongewijzigd gehandhaafd. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat geleid 
heeft tot de Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van 
terroristische misdrijven (Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 3, blz. 7 e.v.) komt het begrip 
“aanwijzingen van een terroristisch misdrijf” uitgebreid aan de orde. Daarnaar wordt op deze 
plaats verwezen. 
 
Hoofdstuk 9 Het verkennend onderzoek 
 
Artikel 2.9.1.1 
Dit artikel bevat een regeling over het verkennend onderzoek en vervangt de huidige artikelen 
126gg, 126hh en 126ii (Titel VE). Hiermee vervalt de specifieke regeling voor een verkennend 
onderzoek ten aanzien van terroristische misdrijven (de huidige artikelen 126hh en 126ii). Zoals in 
paragraaf 11 uiteen is gezet, wordt het verkennend onderzoek (in het hieronder toe te lichten 
tweede lid) in algemene zin uitgebreid met de mogelijkheid om (met machtiging van de rechter-
commissaris) stelselmatig persoonsgegevens uit open bronnen vast te leggen en 
geautomatiseerde gegevensbestanden van de overheid bij het verkennend onderzoek te 
betrekken. Voor een specifieke of aanvullende regeling ten behoeve van terroristische misdrijven 
bestaat daarom geen aanleiding meer. 
 
Alvorens het artikel per artikellid toe te lichten wordt eerst ingegaan op het verwerken van 
gegevens die in een verkennend onderzoek bijeen worden gebracht. Ook deze verwerking zal 
uiteindelijk worden voorzien in de voorgenomen gegevensverwerkingswet waarin de Wet justitiële 
en strafvorderlijke gegevens en de Wet politiegegevens opgaan (zie de memorie van toelichting 
van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek, artikelsgewijze 
toelichting op artikel 1.10.7). Op dit moment is op de verwerking van de gegevens in het kader 
van een verkennend onderzoek de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. Op grond van de 
Wpg kunnen politiegegevens over personen gericht worden verwerkt ten behoeve van een 
onderzoek met het oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval (artikel 9, eerste 
lid, Wpg). Een verkennend onderzoek is een bepaald geval als bedoeld in de Wpg. Er gelden geen 
beperkingen ten aanzien van de status van de personen (verdacht of niet-verdacht). De politie kan 
de gegevens gericht verwerken voor zover deze van belang zijn voor het onderzoek. Door middel 
van autorisaties zal de kring van personen die toegang hebben tot de gegevens worden 
gereguleerd. Binnen het verkennend onderzoek kunnen de gegevens geautomatiseerd worden 
vergeleken met politiegegevens die worden verwerkt voor andere doelen binnen de politietaak om 
vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens (artikel 11 Wpg). 
Op grond van de Wpg kunnen gegevens die in het kader van een verkennend onderzoek worden 
verwerkt, beschikbaar worden gesteld voor verdere verwerking ten behoeve van andere doelen 
binnen de politietaak (artikel 9, derde lid, Wpg). Dit kan een opsporingsonderzoek betreffen, op 
basis van een verdenking van betrokkenheid van bepaalde personen bij ernstige strafbare feiten. 
Uitgangspunt is dat alleen de (persoons)gegevens die op basis van het verkennend onderzoek 
relevant zijn voor het opsporingsonderzoek ter beschikking worden gesteld aan de 
opsporingsambtenaren die bij dat opsporingsonderzoek zijn betrokken, met het oog op de verdere 
verwerking in dat onderzoek. 
De Wpg gaat uit van het beginsel dat politiegegevens beschikbaar worden gesteld aan de personen 
die deze gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak (artikel 15, eerste lid, Wpg). In het 
geval van een verkennend onderzoek is dit niet wenselijk, omdat de gegevens die bij de uitvoering 
van het verkennend onderzoek bijeen kunnen worden gebracht betrekking hebben op een 
omvangrijke groep van personen ten aanzien van wie geen verdenking is van betrokkenheid bij 
ernstige strafbare feiten. Het verkennend onderzoek is er juist op gericht om na te gaan in 
hoeverre er sprake is strafbare feiten. Het is niet wenselijk dat deze gegevens tijdens het 
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verkennend onderzoek ter beschikking worden gesteld met het oog op de verwerking voor andere 
doelen binnen de politietaak. De Wpg bevat de mogelijkheid tot weigering van de ter 
beschikkingstelling in bijzondere gevallen (artikel 15, tweede lid, Wpg). Dit is uitgewerkt in het 
Besluit politiegegevens (artikel 2:13 Bpg). In het Bpg zal worden voorzien in een weigeringsgrond 
voor de beschikbaarstelling van gegevens die tijdens het verkennend onderzoek bijeen worden 
verwerkt, zodat deze uitsluitend worden verwerkt met het oog het verkennend onderzoek en 
uitsluitend ter beschikking komen van de opsporingsambtenaren die met de uitvoering van dit 
onderzoek zijn belast. Als een onderzoek wordt gestart naar de betrokkenheid van bepaalde 
personen bij ernstige strafbare feiten dan is en blijft het beginsel dat politiegegevens beschikbaar 
worden gesteld aan de personen die deze gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak, 
onverkort van toepassing. 
 
Eerste lid 
Het eerste lid komt grotendeels overeen met het huidige artikel 126gg, eerste lid. De zinsnede 
“met als doel de voorbereiding van opsporing” is niet overgenomen. Dit is toegelicht in paragraaf 
2.1. 
De aanwijzingen op grond waarvan een verkennend onderzoek kan worden gestart, kunnen 
ontleend worden aan nieuwsberichten, feiten van algemene bekendheid, reeds bij de politie 
aanwezige informatie, eventueel gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. Ook (rest-
)informatie uit andere opsporingsonderzoeken kan aanleiding zijn om een verkennend onderzoek 
in te stellen. 
Het huidige criterium om een verkennend onderzoek te starten houdt in dat sprake moet zijn van 
uit feiten of omstandigheden voortvloeiende aanwijzingen “dat binnen verzamelingen van 
personen misdrijven worden beraamd of gepleegd als omschreven in artikel 67, eerste lid, die 
gezien hun aard of de samenhang met andere misdrijven die binnen die verzamelingen van 
personen worden beraamd of gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren”. In 
paragraaf 2.3 is toegelicht dat het voorlopigehechteniscriterium in het nieuwe wetboek niet 
terugkeert. Ook is daar toegelicht dat het criterium dat het misdrijf een ernstige inbreuk op de 
rechtsorde oplevert evenmin in het nieuwe wetboek wordt overgenomen. Deze keuzes hebben een 
vereenvoudiging tot gevolg van het in het eerste lid opgenomen criterium voor het starten van een 
verkennend onderzoek. Dat is ten opzichte van het geldende criterium veranderd in uit feiten en 
omstandigheden voortvloeiende aanwijzingen “dat binnen verzamelingen van personen misdrijven 
worden beraamd of gepleegd waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf van vier jaar 
of meer is gesteld”.  
Bij een verkennend onderzoek kunnen reeds aanwezige politiegegevens onderling geautomatiseerd 
worden vergeleken om vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens. Op 
grond hiervan kunnen de aanwijzingen op grond waarvan het verkennend onderzoek is gestart 
worden geverifieerd, bijgesteld of aangevuld. Indien dit niet of onvoldoende tot resultaat leidt, kan 
het nodig zijn om aanvullende gegevens te betrekken bij het verkennend onderzoek. Hierin 
voorziet het tweede lid. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid maakt duidelijk dat in het kader van het verkennend onderzoek (met machtiging 
van de rechter-commissaris) stelselmatig met behulp van een technisch hulpmiddel 
persoonsgegevens uit open bronnen kunnen worden vastgelegd. Deze en andere 
(persoons)gegevens kunnen vervolgens op grond van artikel 11 Wpg door middel van 
geautomatiseerde data analyse onderling en met reeds beschikbare politiegegevens of 
gegevens(bestanden) worden vergeleken. Bij deze vorm van data analyse worden dus 
persoonsgegevens onderling vergeleken en geanalyseerd. Ook kan de officier van justitie bevelen 
(mits daartoe gemachtigd door de rechter-commissaris) dat artikel 9 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) niet van toepassing is op bepaalde openbare registers of 
gegevensbestanden, zodat deze gegevens(bestanden) verstrekt kunnen worden aan de opsporing 
ten behoeve van het verkennend onderzoek. In artikel 9 Wbp wordt de verdere verwerking van 
persoonsgegevens op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn 
verkregen in beginsel verboden. Om te voorkomen dat dit artikel in de weg staat aan de 
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verstrekking, kan de officier van justitie bevelen dat dit artikel buiten toepassing blijft, zoals dat in 
de huidige regeling omtrent het verkennend onderzoek ook al het geval is. 
Indien in het kader van het verkennend onderzoek stelselmatig persoonsgegevens uit open 
bronnen worden vastgelegd of de officier van justitie van oordeel is dat de Wbp ten aanzien van 
bepaalde openbare registers of gegevensbestanden van de overheid buiten toepassing dient te 
blijven, is rechterlijke tussenkomst aangewezen. Het vereiste van een rechterlijke machtiging is al 
opgenomen in het huidige artikel 126hh voor het verkennend onderzoek in relatie tot terroristische 
misdrijven. Het vereiste is nieuw ten opzichte van de huidige algemene regeling in artikel 126gg. 
De reden hiervoor is dat het verkennend onderzoek door de uitbreiding van de mogelijkheden 
zoals opgenomen in het tweede lid betrekking kan hebben op een veelheid aan persoonsgegevens 
van derden die met een ander doel zijn verwerkt of vergaard. Daarom kan de officier van justitie 
slechts met machtiging van de rechter-commissaris bepalen dat de Wbp ten aanzien van bepaalde 
openbare registers of gegevensbestanden van de overheid buiten toepassing dient te blijven. 
Tevens kan de rechter-commissaris zich daarbij een oordeel vormen over de vraag of de officier 
van justitie zich gezien de omstandigheden van het geval terecht beroept op de uitzondering uit 
het tweede lid, onderdeel b (het uitsluiten van de Wbp). De bepaling voorziet niet in de 
bevoegdheid voor de officier van justitie om de uitlevering van gegevensbestanden te bevelen. De 
verstrekking kan dus uitsluitend op vrijwillige basis geschieden, en uitsluitend ten behoeve van het 
gebruik in het betreffende verkennend onderzoek. 
 
Derde lid 
In het derde lid is bepaald dat het bevel tot een verkennend onderzoek wordt gegeven voor een 
periode van ten hoogste drie maanden en dat het bevel telkens voor ten hoogste drie maanden 
kan worden verlengd. Een termijn van drie maanden wordt proportioneel geacht, aangezien het 
verkennend onderzoek wordt ingesteld naar aanwijzingen dat binnen een verzameling van 
personen misdrijven worden beraamd of gepleegd. Er is dus nog geen sprake van concrete 
strafbare feiten en het is evenmin onderzoek naar personen. Het zal daarom enige tijd kosten om 
aan de hand van aanwijzingen netwerken of groeperingen in een bepaalde branche of sector in 
kaart te brengen. Uit het in de algemene bepalingen van het opsporingsonderzoek opgenomen 
vereiste dat bevoegdheden alleen in het belang van het onderzoek kunnen worden uitgeoefend, 
vloeit in het geval van een verkennend onderzoek voort dat dit onderzoek gesloten moet worden 
indien het doel daarvan is bereikt. Dat zal het geval zijn wanneer een concrete verdenking is 
gerezen of wanneer verdachten zijn geïdentificeerd. Het is echter ook denkbaar dat het 
verkennend onderzoek doorloopt omdat er nog steeds aanwijzingen zijn dat misdrijven worden 
beraamd of gepleegd die los staan van de feiten waarvoor inmiddels een verdenking is gerezen. 
Aangezien het verkennend onderzoek op grond van het huidige artikel 126gg naar aard en inhoud 
een beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt, is het bevel in de huidige regeling niet 
aan een termijn gebonden. Maar omdat, naar wordt voorgesteld, in het verkennend onderzoek 
meer bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend, is – in het derde lid – wel een termijn voorzien, 
die kan worden verlengd. 
 
Vierde lid 
In het vierde lid zijn de vereisten aan het bevel tot het instellen van een verkennend onderzoek 
opgenomen. Uit onderdeel a volgt dat het bevel de feiten en omstandigheden moet vermelden 
waaruit blijkt dat de wettelijke voorwaarden voor uitoefening van het verkennend onderzoek zijn 
vervuld. Dat betreft vooral de aanwijzingen dat binnen een verzameling van personen misdrijven 
worden beraamd of gepleegd waar gevangenisstraf van vier jaar of meer op is gesteld. Meer 
expliciet wordt in onderdeel b verlangd dat het bevel zo nauwkeurig mogelijk vermeldt op welke 
verzameling(en) personen het onderzoek zich richt. Er worden geen kwalitatieve of kwantitatieve 
eisen gesteld aan de verzameling personen. Voldoende is dat er sprake is van een enigszins 
afgebakende groep personen, bijvoorbeeld in een bepaalde sector. Tussen de betrokken personen 
hoeft geen verband te bestaan. Het is voldoende dat zij werkzaam zijn in bijvoorbeeld dezelfde 
branche. Zoals gezegd, kan een bevel tot een verkennend onderzoek voor ten hoogste drie 
maanden worden afgegeven. Het bevel dient de geldigheidsduur of de periode waarin aan het 
bevel uitvoering wordt gegeven (onderdeel c). Tot slot volgt uit onderdeel d dat het bevel de 
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openbare registers dan wel de geautomatiseerde gegevensbestanden vermeldt ten aanzien 
waarvan de officier van justitie van oordeel is dat artikel 9 Wbp daarop niet van toepassing is. Het 
moet immers te allen tijde duidelijk zijn voor welke registers en gegevensbestanden (of 
onderdelen daarvan) de officier van justitie tot dit oordeel is gekomen, alsmede welk wettelijk 
kader geldt voor de eigenaar dan wel verantwoordelijke voor de registers of bestanden. 
 
Hoofdstuk 10 Onderzoek door de rechter-commissaris  
De hoofdlijnen van dit hoofdstuk zijn toegelicht in paragraaf 12. Hieronder wordt de regeling meer 
in detail toegelicht. 
 
Titel 10.1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 2.10.1.1 
 
Algemeen 
Dit artikel is de opvolger van het huidige artikel 181 in andere bewoordingen met een 
uitdrukkelijke aanduiding van datgene wat door de officier van justitie van de rechter-commissaris 
kan worden gevorderd. In het eerste lid komt in de eerste plaats tot uitdrukking dat het onderzoek 
dat de rechter-commissaris verricht bestaat in het uitoefenen van bevoegdheden, en wel de 
bevoegdheden waarnaar verwezen wordt. In de tweede plaats wordt, in verband daarmee, niet 
langer gesproken van onderzoekshandelingen. In de derde plaats is ervoor gekozen om het nu 
toegelichte artikel (onderzoek op vordering van de officier van justitie) en het volgende artikel 
(onderzoek op verzoek van de verdachte) wat betreft de reikwijdte op dezelfde manier te 
formuleren. Deze drie keuzes worden hieronder achtereenvolgens nader toegelicht, alvorens op de 
afzonderlijke leden van het artikel in te gaan.  
 
De voorgestelde regeling in dit hoofdstuk beoogt duidelijkheid te bieden over de vraag welke 
verrichtingen van de rechter-commissaris door de officier van justitie kunnen worden gevorderd of 
aan hem door de verdachte kunnen worden verzocht, en welke hij in bepaalde gevallen 
ambtshalve kan verrichten. 
De huidige wet geeft geen definitie van het begrip onderzoekshandeling en de tekst van de 
artikelen 181 en 182 laat in het midden welke precies de onderzoekshandelingen zijn die door de 
officier van justitie kunnen worden gevorderd en door de verdachte kunnen worden verzocht. 
Daarover bestaat in de praktijk dan ook wel onduidelijkheid (zie bijvoorbeeld Rechtbank 
Gelderland 13 september 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:3075 en Rechtbank Gelderland 24 april 
2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:BZ9298). Deze onduidelijkheid is te verklaren vanuit de 
opeenvolgende wetswijzigingen binnen relatief korte tijd, waarbij een ontwikkeling is te zien van 
een vooronderzoek waarin sprake was van een gerechtelijk vooronderzoek, via de invoering van 
de zogenoemde mini-instructie, naar een vooronderzoek waarin recent zowel gerechtelijk 
vooronderzoek als mini-instructie is afgeschaft en vervangen door de gelijksoortige mogelijkheid 
voor verdachte en officier van justitie om de rechter-commissaris te vragen 
onderzoekshandelingen te verrichten. Het resultaat van deze wetswijzigingen is dat de huidige wet 
op diverse plaatsen andersluidende mogelijkheden biedt voor betrokkenen om zaken te (laten) 
onderzoeken. Er zijn ook doublures. Zo kan de rechter-commissaris deskundigen benoemen op 
grond van artikel 227 maar ook op grond van artikel 176 waarbij een daartoe strekkend verzoek 
van de verdachte geldt als een verzoek op grond van artikel 182. Overigens kan de officier van 
justitie ook ambtshalve of op verzoek van de verdachte een deskundige benoemen op grond van 
artikel 150, eerste lid. Bij weigering van de officier van justitie kan de verdachte dit verzoek op 
grond van artikel 150b dan bij de rechter-commissaris herhalen. Overeenstemming bestaat wel 
over welke onderzoekshandelingen kunnen van de rechter-commissaris kunnen worden verlangd, 
die zijn geregeld in de Derde Titel van het Tweede boek (onderzoek door de rechter-commissaris), 
te weten het verhoren van getuigen, inclusief de bijzondere categorieën getuigen (bedreigde en 
afgeschermde getuigen en zogenoemde kroongetuigen) en het benoemen van deskundigen. Maar 
over de vraag welke andere onderzoekshandelingen dan die in die titel zijn geregeld, van de 
rechter-commissaris kunnen worden verlangd, biedt de wet thans geen helder beeld. Bij de 
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regeling van diverse opsporingsbevoegdheden in de Vierde Titel van het Eerste Boek wordt 
verwezen naar de artikelen 181 en 182. Enkele voorbeelden zijn de volgende. Nu eens kan de 
rechter-commissaris een bevoegdheid uitoefenen “indien hij uit hoofde van de artikelen 181 tot en 
met 183 onderzoekshandelingen verricht en buiten dat geval slechts op vordering van de officier 
van justitie” (zie bijvoorbeeld artikel 104), dan weer kan hij dit doen op vordering van de officier 
van justitie en “indien hij uit hoofde van de artikelen 181 tot en met 183 onderzoekshandelingen 
verricht tevens ambtshalve” (zie bijvoorbeeld de artikelen 105 en 110). De bevoegdheden in de 
artikelen 100 tot en met 102 (uitlevering, opening en teruggave van poststukken) zijn van 
overeenkomstige toepassing op de rechter-commissaris die uit hoofde van de artikelen 181 tot en 
met 183 onderzoekshandelingen verricht. Van deze wisselende formuleringen is onduidelijk of zij 
toelaten dat de officier van justitie de onderzoekshandeling op grond van artikel 181 kan vorderen 
en of de verdachte deze kan verzoeken op grond van artikel 182. Op grond van artikel 195a kan 
de rechter-commissaris ambtshalve, op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de 
verdachte of diens raadsman een DNA-onderzoek laten verrichten. Een schouw, waartoe de officier 
van justitie op grond van artikel 151 bevoegd is, kan de rechter-commissaris op grond van artikel 
192 ambtshalve, op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte houden. 
Hier ontbreekt een verwijzing naar de artikelen 181 en 182, maar dit is te verklaren doordat deze 
bevoegdheid in dezelfde titel als de genoemde artikelen is geregeld. Met betrekking tot relatief 
nieuwe opsporingsbevoegdheden, zoals de mogelijkheid tot het vorderen van diverse typen 
gegevens door de officier van justitie (bijvoorbeeld de artikelen 126n, 126na, 126nd) valt op dat 
daarbij geen verband is aangebracht met door de rechter-commissaris te verrichten 
onderzoekshandelingen. Het ligt gezien zijn taak echter in de rede dat de rechter-commissaris 
dergelijke bevoegdheden moet kunnen uitoefenen indien hij voor het doen van onderzoek in de 
zaak betrokken wordt. 
Al met al biedt de huidige wet geen duidelijk overzicht van wat de rechter-commissaris vermag. Er 
is aanleiding om vast te leggen dat de rechter-commissaris bevoegdheden kan uitoefenen als hem 
wordt verzocht of van hem wordt gevorderd onderzoek te verrichten en om helder te maken over 
welke bevoegdheden de rechter-commissaris dan wel of niet beschikt. 
Zoals in paragraaf 12.2 is aangegeven wordt het begrip onderzoekshandelingen in dit hoofdstuk 
niet langer gebruikt om aan te geven wat de rechter-commissaris doet. Het begrip 
onderzoekshandeling wordt in dit wetsvoorstel alleen gebruikt om een bevoegdheid in algemene 
zin aan te duiden zoals in de in het eerste hoofdstuk opgenomen bepaling volgens welke 
opsporingsambtenaren ter uitvoering van hun taak bevoegd zijn om in overeenstemming met de 
geldende rechtsregels onderzoekshandelingen te verrichten. Bij de specifiek in de wet geregelde 
bevoegdheden is telkens duidelijk aangegeven of deze al dan niet door opsporingsambtenaren 
kunnen worden uitgeoefend. In het huidige wetboek is als gevolg van het niet nader aanduiden 
van de onderzoekshandelingen van de rechter-commissaris echter onduidelijk welke specifiek in de 
wet omschreven bevoegdheden deze mag uitoefenen. 
Het optreden door de rechter-commissaris op verschillende momenten in een strafzaak is in artikel 
1.2.4.1 van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek geformuleerd als 
het uitoefenen van bevoegdheden in het kader van de strafvordering in bij de wet bepaalde 
gevallen. De bemoeienis van de rechter-commissaris met een strafzaak is immers niet beperkt tot 
het opsporingsonderzoek. In dat artikel is verder 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. Met de Wet versterking positie rechter-commissaris is de taak van de 
rechter-commissaris als toezichthouder in het opsporingsonderzoek opgenomen in het huidige 
artikel 170. In paragraaf 7.2.4 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling 
van Boek 1 van het nieuwe wetboek is uiteengezet waarom het begrip “toezicht” in verband met 
het opsporingsonderzoek problematisch is en waarom is gekozen voor de benoeming van belangen 
die de rechter-commissaris met zijn bevoegdheidsuitoefening dient, te weten de 
rechtsbescherming en de volledigheid, evenwichtigheid en de voortgang van het 
opsporingsonderzoek. Het verrichten van onderzoek zoals in dit hoofdstuk omschreven dient ter 
behartiging van deze belangen. Benadrukt moet worden dat het onderzoek van de rechter-
commissaris niet inhoudt dat hij een onbepaald, eigen onderzoek parallel aan het 
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opsporingsonderzoek dat onder gezag van de officier van justitie plaatsvindt, gaat doen. Zijn 
onderzoek is altijd aanvullend van aard en is gericht op verificatie van wat aan onderzoek is 
verricht, tegenonderzoek en voortgangsbewaking. Het onderzoek zal ook vaak bestaan in het 
uitoefenen van één bevoegdheid, bijvoorbeeld het verhoren van één of meer getuigen. In dit 
opzicht wordt geen wijziging aangebracht ten opzichte van het gebruikte begrip 
“onderzoekshandelingen” in de huidige wet (Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 3, blz. 14). 
 
Zoals gezegd is de reikwijdte van het nu toegelichte artikel gelijk aan dat van het volgende artikel. 
Dat betekent dat de vordering van de officier van justitie betrekking kan hebben op dezelfde 
bevoegdheden als die waarop het verzoek van de verdachte gericht is. Zowel de officier van 
justitie als de verdachte kan zich tot de rechter-commissaris wenden voor de uitoefening van de in 
het eerste lid aangeduide bevoegdheden. Dit is geen verandering ten opzichte van het geldende 
recht. In de huidige artikelen 181 en 182 is deze reikwijdte onbepaald, en daarmee dus eveneens 
gelijk. Deze gelijke bevragingsmogelijkheid is op het eerste gezicht in zoverre opmerkelijk dat de 
officier van justitie bevoegd is veel van de aangeduide bevoegdheden zelf uit te oefenen. Bij de 
totstandkoming van de Wet versterking positie rechter-commissaris werd echter benadrukt dat de 
officier van justitie de rechter-commissaris niet alleen zal inschakelen voor bevoegdheden die 
voorbehouden zijn aan de rechter-commissaris, zoals het verhoren van getuigen onder ede, maar 
dat hij er ook behoefte aan kan hebben te vorderen dat de rechter-commissaris bepaalde 
bevoegdheden uitoefent die ook aan de officier van justitie zijn toegekend. Dat kan aan de orde 
zijn in bepaalde complexe onderzoeken maar ook in gevoelige zaken waarin bijvoorbeeld de 
integriteit van overheidsambtenaren in het geding is, om elke schijn van vooringenomenheid te 
voorkomen (Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 3, blz. 15). 
  
Eerste lid 
Het eerste lid bepaalt dat de officier van justitie kan vorderen dat de rechter-commissaris 
bevoegdheden uitoefent. Deze formulering maakt duidelijk wat “onderzoek door de rechter-
commissaris” in essentie is en om welke bevoegdheden het daarbij kan gaan. Voor de leesbaarheid 
wordt in het vervolg van het hoofdstuk wel gesproken over het verrichten van onderzoek. In de 
eerste plaats betreft dit de bevoegdheden die de rechter-commissaris worden toegekend in dit 
hoofdstuk (eerste lid, onderdeel a). Het betreft algemene bevoegdheden zoals aangeduid in titel 
10.1 en verder de bevoegdheden aangeduid in de titels 10.2 tot en met 10.4: het verhoren van de 
verdachte (artikel 2.10.2.1.1), van een getuige (artikel 2.10.3.1.1, alsmede een bijzonder type 
getuige), het benoemen van een deskundige (artikel 2.10.4.1.1) en het verhoren van een 
deskundige (artikel 2.10.4.2.1). De bevoegdheden in titel 10.5 zijn hier niet genoemd, omdat zij 
de voortgangsbewaking en afstemming betreffen en van een andere orde zijn. Dat neemt niet weg 
dat enkele van die bevoegdheden ook op vordering van de officier van justitie of op verzoek van 
de verdachte kunnen worden uitgeoefend (het oproepen voor een regiebijeenkomst, artikel 
2.10.5.3, en het beoordelen van de voorgang van het opsporingsonderzoek, artikel 2.10.5.4). De 
bepalingen in titel 10.6 worden hier evenmin genoemd omdat zij op zichzelf geen onderzoek 
inhouden, maar het karakter hebben van verkeersregels voor het beëindigen van het onderzoek 
door de rechter-commissaris en de aansluiting op het onderzoek op de terechtzitting. 
In de tweede plaats kan de rechter-commissaris voor zijn onderzoek ook bepaalde in andere 
hoofdstukken van Boek 2 geregelde bevoegdheden uitoefenen. Concreet gaat het om de 
bevoegdheden die hem in hoofdstuk 6 (bevoegdheden met betrekking tot het lichaam) en 
hoofdstuk 7 (bevoegdheden met betrekking tot voorwerpen en gegevens) zijn toegekend. In die 
hoofdstukken wordt bepaald welke van de daarin geregelde bevoegdheden tevens door de rechter-
commissaris kunnen worden uitgeoefend indien hij onderzoek verricht op grond van de artikelen 
2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3, en onder welke voorwaarden. 
Alleen indien het betreft het ter inbeslagneming doorzoeken van een woning of een kantoor van 
een professioneel verschoningsgerechtigde, gaat het om een bevoegdheid die de rechter-
commissaris ook op grond van een losse vordering van de officier van justitie als bedoeld in artikel 
2.7.1.1.1 kan uitoefenen en niet uitsluitend op grond van een vordering tot het verrichten van 
onderzoek als bedoeld in het nu toegelichte artikel waarop de voorschriften van hoofdstuk 10 van 
toepassing zijn. Omdat bij de doorzoeking van deze plaatsen het huisrecht onderscheidenlijk het 
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professioneel verschoningsrecht in het geding zijn, is en blijft deze bevoegdheid voorbehouden aan 
de rechter-commissaris. De officier van justitie moet ten behoeve van de opsporing ook buiten het 
kader van het hier toegelichte hoofdstuk een vordering tot de uitoefening van deze bevoegdheid 
kunnen doen. Dit is geregeld in artikel 2.7.8.1 (het huidige artikel 110). 
De gekozen opzet van het eerste lid maakt een einde aan de gelaagde bevoegdheidstoekenning 
die in het huidige wetboek is geslopen. De mogelijkheid een vordering te doen tot de uitoefening 
van bevoegdheden zoals aangeduid in de onderdelen a en b geeft duidelijk aan waartoe de 
rechter-commissaris kan worden benaderd. Deze formulering is duidelijker dan de bestaande, 
waarin de rechter-commissaris in sommige gevallen een bevoegdheid op vordering of verzoek dan 
wel ambtshalve zonder meer mag uitoefenen en in andere gevallen (eerst) indien hij 
onderzoekshandelingen uit hoofde van de artikelen 181 tot en met 183 verricht. 
Het betreft de volgende bevoegdheden, die hier zijn uitgesplitst naar de wijze waarop zij zijn 
geordend in de hoofdstukken 6 en 7: 
 
1. Onderzoek aan de kleding (artikel 2.6.2.1; de huidige artikelen 55b, 56 en 195); 
2. Onderzoek aan het lichaam (artikel 2.6.3.1; de huidige artikelen 56, 61a, eerste lid, onderdeel 

h, en 195); 
3. Onderzoek in het lichaam (artikel 2.6.4.1; de huidige artikelen 56, 61a, eerste lid, onderdeel 

g, en 195); 
4. Het nemen van vingerafdrukken en foto’s (artikel 2.6.5.2.1; deels het huidige artikel 55c, 

deels nieuw); 
5. Onderzoek naar gebruik van geweld bevorderende middelen (artikelen 2.6.5.3.1 en 2.6.5.3.2; 

de huidige artikelen 55d en 55e); 
6. Het maken van beeldmateriaal, het opmeten van lichaamsmaten en het laten uitdoen van 

schoenen voor het maken van schoenzoolafdrukken (artikel 2.6.5.4.1; het huidige artikel 61a, 
eerste lid, onderdelen a en b); 

7. Het nemen van afdrukken van het lichaam (artikel 2.6.5.4.2; deels het huidige artikel 61a, 
eerste lid, onderdeel b, deels nieuw); 

8. Het afnemen van lichaamsmateriaal ten behoeve van haarvergelijkend onderzoek, 
toxicologisch of microbiologisch onderzoek of isotopenonderzoek (artikel 2.6.5.4.3; nieuw); 

9. Onderzoek ten aanzien van fysieke eigenschappen (artikel 2.6.5.5.1; nieuw); 
10. Het houden van een confrontatie (artikel 2.6.5.6.1; het huidige artikel 61a, eerste lid, 

onderdeel c in verbinding met onderdelen e en f); 
11. DNA-onderzoek gericht op het bepalen van een DNA-profiel (artikel 2.6.5.7.1; de huidige 

artikelen 151a, 151b en 195a tot en met 195d); 
12. DNA-onderzoek gericht op het vaststellen van verwantschap (artikel 2.6.5.7.2; de huidige 

artikelen 151da en 195g); 
13. DNA-onderzoek gericht op het vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken 

(artikel 2.6.7.2.3; de huidige artikelen 151d en 195f); 
14. Onderzoek naar ernstige besmettelijke ziekten (artikel 2.6.5.8.1; de huidige artikelen 151e tot 

en met 151i en 177b); 
15. Onderzoek met betrekking tot het lichaam van overleden personen (artikel 2.6.1.1). 
16. Voorwerpen in beslag nemen (artikel 2.7.2.2.2; het huidige artikel 104); 
17. Ter inbeslagneming van een voorwerp de uitlevering van voorwerpen bevelen (artikel 

2.7.2.2.3; het huidige artikel 105); 
18. Ter inbeslagneming van voorwerpen of gegevens elke plaats, met uitzondering van een woning 

zonder toestemming van een bewoner en een kantoor van een persoon met bevoegdheid tot 
verschoning als bedoeld in artikel 1.6.2.2.2, doorzoeken (artikel 2.7.2.2.6; het huidige artikel 
96c); 

19. Bij het postvervoerbedrijf of een andere instelling van vervoer inbeslaggenomen brieven 
openen en van de inhoud daarvan kennisnemen (artikel 2.7.2.2.10; het huidige artikel 114); 

20. Gegevens in beslag nemen (artikel 2.7.3.2.1; nieuw); 
21. Ter inbeslagneming van gegevens de bewaring of uitlevering van gegevens bevelen (de 

artikelen 2.7.3.3.2 tot en met 2.7.3.3.6; nieuw); 
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22. Onderzoek doen naar lokaal opgeslagen gegevens (artikelen 2.7.4.1.1 en 2.7.4.2.1; het 
huidige artikel 125i en nieuw); 

23. Onderzoek doen naar elders opgeslagen gegevens (de artikelen 2.7.4.1.2 en 2.7.4.2.2; het 
huidige artikel 125j en nieuw); 

24. Een persoon bevelen medewerking te verlenen aan het verkrijgen van toegang tot een 
elektronische gegevensdrager of een geautomatiseerd werk of delen daarvan dan wel tot 
versleutelde gegevens (artikelen 2.7.3.3.8, 2.7.4.1.4 en 2.7.4.2.4; het huidige artikel 125k en 
nieuw); 

25. Elke plaats betreden ten behoeve van een schouw (artikel 2.7.7.1; het huidige artikel 192); 
26. Ter inbeslagneming van voorwerpen of gegevens een woning zonder toestemming van de 

bewoner en een kantoor van een persoon met bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in 
artikel 1.6.2.2.2, doorzoeken (artikel 2.7.8.1; het huidige artikel 110). 

 
Met betrekking tot de bevoegdheden genoemd onder 15 tot en met 25 is bepaald dat de rechter-
commissaris deze kan uitoefenen zonder dat het ten aanzien van die bevoegdheden bepaalde 
wettelijke verdenkingscriterium van toepassing is. Voor zover de uitoefening van die 
bevoegdheden in hoofdstuk 7 is beperkt tot gevallen van verdenking van een misdrijf waarop een 
gevangenisstraf van ten hoogste een bepaalde duur is gesteld, kan de rechter-commissaris, indien 
het belang van het onderzoek dit dringend vereist, deze bevoegdheden ook uitoefenen in geval 
van verdenking van een ander strafbaar feit (artikel 2.7.8.2, tweede lid). Voor de bevoegdheid 
genoemd onder 26, doorzoeking van een woning zonder toestemming van de bewoner en een 
kantoor van een verschoningsgerechtigde, is de rechter-commissaris wel aan een 
verdenkingscriterium gebonden. Hiervoor geldt, ook indien hij deze bevoegdheid uitoefent op 
grond van de artikelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3, dat sprake moet zijn van een geval van 
ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of een geval van verdenking van een misdrijf 
waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld (artikel 
2.7.8.2, derde lid). 
De bevoegdheden 1 tot en met 4, 6, 7, 10 tot en met 19, 25 en 26 zijn bestaande bevoegdheden 
van de rechter-commissaris, die evenwel in de genoemde hoofdstukken zijn uitgesplitst, opnieuw 
geformuleerd en geordend. De bevoegdheden onder 5, 8, 9 en 20 tot en met 24, betreffende de 
bewaring of uitlevering van gegevens, onderzoek aan een inbeslaggenomen elektronische 
gegevensdrager of inbeslaggenomen geautomatiseerd werk (afdeling 7.4.2) en het zogenoemde 
ontsleutelingsbevel, zijn grotendeels nieuwe bevoegdheden. Voor de toelichting op de inhoud en 
reikwijdte van die bevoegdheden wordt verwezen naar de toelichting bij de hoofdstukken 6 en 7. 
Voor een evenwichtig en vlot verloop van het onderzoek is het nuttig dat de rechter-commissaris 
zo nodig actief optreedt indien de officier van justitie of de verdediging een bepaald onderzoek van 
hem verlangt en voorts ambtshalve in bepaalde – in de praktijk eerder uitzonderlijke – gevallen. 
Teneinde alsdan adequaat te kunnen handelen ligt het in de rede dat de rechter-commissaris over 
deze bevoegdheden beschikt. Hiertoe kan vooral aanleiding zijn wanneer hij aanvullend onderzoek 
verricht op verzoek van de verdachte. 
Benadrukt moet worden dat de rechter-commissaris verreweg de meeste van deze bevoegdheden 
naar verwachting zelden of nooit zal uitoefenen, omdat het betreffende onderzoek, indien de 
noodzaak daartoe zich voordoet, al binnen het opsporingsonderzoek onder gezag van de officier 
van justitie zal zijn of worden gedaan. Er kan van worden uitgegaan dat van deze mogelijkheden 
door de rechter-commissaris alleen gebruik wordt gemaakt indien dit, gezien de belangen die met 
het optreden van de rechter-commissaris worden gediend, noodzakelijk is ter aanvulling en 
verificatie van de uitkomsten van reeds verricht onderzoek. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid bevat de laatste twee volzinnen van het huidige artikel 181, eerste lid. De officier 
van justitie dient in zijn vordering zo concreet mogelijk aan te geven over welk strafbaar feit het 
gaat, welke bevoegdheidsuitoefening hij verlangt en welke verdachte, indien bekend, het betreft. 
De vordering kan ook een “onbekende dader”’ of “NN” zijn. 
De wet regelt niet uitdrukkelijk, maar staat er niet aan in de weg, dat de officier van justitie in een 
bepaalde zaak een of meer nadere vorderingen doet tot uitbreiding van het onderzoek, 



276 
 

bijvoorbeeld met de uitoefening van andere dan eerder gevorderde bevoegdheden of met 
betrekking tot een gerezen verdenking van nieuwe of nader bepaalde strafbare feiten. Het in het 
tweede lid gebruikte begrip “omschrijving” laat toe dat een ruime feitsaanduiding mogelijk is, 
bijvoorbeeld naast een bepaald omschreven inbraak “een groot aantal inbraken in woningen, 
gepleegd in periode x”. De reikwijdte van het onderzoek door de rechter-commissaris wordt 
bepaald door de omschrijving van het strafbare feit in de vordering en eventueel daarna 
ingediende nadere vorderingen. 
Een motivering van de vordering is, evenals in het huidige artikel 181, niet vereist. Dit is anders 
bij het verzoek tot onderzoek afkomstig van de verdachte, dat wel met redenen omkleed dient te 
zijn. Bij de totstandkoming van de huidige regeling is de keuze gemaakt dat aan verzoeken van de 
kant van de verdediging op dit punt wat hogere eisen mogen worden gesteld (Kamerstukken II 
2009/10, 32 177, nr. 6, blz. 26). De positie van de officier van justitie als leider van het 
opsporingsonderzoek brengt met zich dat aangenomen mag worden dat hij alleen onderzoek 
vordert wanneer hij dat nodig acht. Niettemin wordt ook de vordering van de officier van justitie 
door de rechter-commissaris getoetst aan het in artikel 2.10.1.5 opgenomen criterium en 
toegewezen, indien en voor zover het onderzoek redelijkerwijs van belang is voor de naar 
aanleiding van de terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen. Zou de rechter-
commissaris over dit belang van mening verschillen met de officier van justitie en de vordering 
afwijzen, dan staat tegen die afwijzing beroep open bij de (raadkamer van de) rechtbank. 
 
Derde lid 
Het derde lid bevat het tweede lid en derde lid van het huidige artikel 181. Het voorschrift dat de 
rechter-commissaris zijn beslissing motiveert is gezien de mogelijkheid voor de officier van justitie 
om daartegen in beroep te gaan bij de (raadkamer van de) rechtbank, vooral van belang indien hij 
de vordering afwijst. Indien sprake is van een bekende verdachte wordt deze in kennis gesteld van 
de vordering van de officier van justitie en van de beslissing die de rechter-commissaris daarop 
heeft genomen. De kennisgeving aan de verdachte kan achterwege blijven indien het belang van 
het onderzoek zich daartegen verzet. 
 
Artikel 2.10.1.2 
Dit artikel is de opvolger van het huidige artikel 182. 
 
Eerste lid 
In het eerste lid wordt de mogelijkheid geschapen voor de verdachte om de rechter-commissaris 
te verzoeken onderzoek te verrichten, en wel het onderzoek als bedoeld in artikel 2.10.1.1, eerste 
lid. Het onderzoek van de rechter-commissaris op verzoek van de verdachte dient, zoals al zijn 
onderzoek op grond van dit hoofdstuk, de volledigheid, de evenwichtigheid en de voortgang van 
het opsporingsonderzoek. Deze belangen zijn genoemd in artikel 1.2.4.1, tweede lid, zoals 
opgenomen in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek. Voor de 
toelichting op de keuze voor de begrippen “onderzoek” en “het uitoefenen van bevoegdheden” 
alsmede op de bevoegdheden die de rechter-commissaris zijn toegekend in de hoofdstukken 6 en 
7 wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 2.10.1.1. 
De verdachte heeft een ruime mogelijkheid om de rechter-commissaris te verzoeken 
bevoegdheden uit te oefenen. De rechtvaardiging daarvoor is in de Kamerstukken bij de Wet 
versterking positie rechter-commissaris verwoord door te wijzen op het belang dat de verdediging 
– ter voorbereiding van het onderzoek op de terechtzitting – op elk moment in het 
opsporingsonderzoek voldoende mogelijkheden bezit om het onderzoek aan te vullen, of zo nodig 
daadwerkelijk de richting van het onderzoek bij te sturen. Dit uitgangspunt is onverminderd van 
belang. Het is, aldus de memorie van toelichting destijds, niet wenselijk dat de verdediging steeds 
tot het onderzoek op de terechtzitting zou moeten wachten om haar zienswijze en wensen tot het 
verrichten van aanvullend onderzoek kenbaar te maken, ook om redenen van een efficiënte 
behandeling van de zaak op de terechtzitting. Daartoe wordt voorzien in een flexibele voorziening 
die de verdediging in staat stelt om de rechter-commissaris snel en adequaat bij het onderzoek te 
betrekken (Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 3, blz. 16). 
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De zinsnede “een persoon die als verdachte van een strafbaar feit is verhoord” wordt 
vereenvoudigd en verkort tot “de verdachte die is verhoord”. Er is met de aangepaste formulering 
geen inhoudelijk verschil beoogd. De huidige formulering is bij de Wet versterking positie rechter-
commissaris ingevoerd ter vervanging van het voor de zogenoemde mini-instructie geldende 
criterium, dat te vaag werd geoordeeld. De bepaling dat de verdachte zich tot de rechter-
commissaris kan wenden naar aanleiding van het feit dat hij in een zaak als verdachte is verhoord, 
biedt volgens de memorie van toelichting een duidelijk aanknopingspunt, terwijl ook over het feit 
dat een vervolging loopt tegen de verdachte, weinig misverstand kan bestaan (Kamerstukken II 
2009/10, 32 177, nr. 3, blz. 16). 
De zinsnede “of die reeds terzake van een strafbaar feit wordt vervolgd” is geschrapt, omdat deze 
overbodig is. In paragraaf 4.3 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling 
van Boek 1 van het nieuwe wetboek is uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen die er toe hebben 
geleid dat 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 vormt. 
In de voorstellen begint de vervolging pas tegen het einde van het vooronderzoek, namelijk met 
het uitbrengen van de dagvaarding of het uitvaardigen van een strafbeschikking. Het veel vroeger 
gelegen moment van het politieverhoor vormt in het algemeen een beginpunt van de toekenning 
van rechtsbescherming. Op dat moment wordt de verdachte over zijn rechten geïnformeerd, zoals 
het recht op rechtsbijstand. Vanaf dat moment in het begin van het opsporingsonderzoek kan de 
verdachte al, voorzien van rechtsbijstand, zijn procespositie bepalen. Daarbij past ook dat hij 
desgewenst de rechter-commissaris kan benaderen met een verzoek om het verrichten van 
onderzoek. Voor de toegang tot de rechter-commissaris heeft de zinsnede “of die reeds terzake 
van een strafbaar feit wordt vervolgd” geen toegevoegde waarde meer. De verdachte zal op het 
moment dat hij wordt gedagvaard vrijwel steeds verhoord zijn, tenzij hij bijvoorbeeld voortvluchtig 
is en voor een verstekbehandeling wordt gekozen. Het is denkbaar en komt in de huidige praktijk 
sporadisch voor dat de officier van justitie een dagvaarding doet uitgaan terwijl de verdachte niet 
is verhoord in verband met de tegen hem gerezen verdenking. In het kader van de 
wetsvoorstellen tot vaststelling van de Boeken 3 en 4 van het nieuwe wetboek zal worden bezien 
of daarmee een leemte ontstaat voor wat betreft de toegang tot de rechter-commissaris en zo ja, 
of daarin moet worden voorzien. Denkbaar is bijvoorbeeld in het wetsvoorstel tot vaststelling van 
Boek 3 van het nieuwe wetboek (Buitengerechtelijke afdoeningsvormen en vervolging) een 
bepaling op te nemen die erop neerkomt dat de officier niet tot dagvaarding overgaat zolang de 
verdachte op diens eigener beweging gedaan verzoek niet in de gelegenheid is gesteld om terzake 
te worden gehoord en het hier toegelichte artikel vervolgens aan te vullen met de verdachte die is 
gehoord. 
In de tweede volzin van het het eerste lid is het huidige artikel 182, derde lid, eerste volzin, 
opgenomen. Voor de redactie is zoveel mogelijk aangesloten bij de formulering van artikel 
2.10.1.1 (“opgave van het gewenste onderzoek”). 
 
Tweede en derde lid 
In het tweede lid is het huidige artikel 182, tweede lid opgenomen in een nieuwe redactie die 
nauwkeuriger aangeeft bij welke rechter-commissaris de verdachte een verzoek tot onderzoek kan 
indienen. Het derde lid voorziet bovendien in een verwijzingsplicht voor de rechter-commissaris in 
voorkomend geval. De achtergrond van deze precisering vindt zijn oorzaak in het gewijzigde 
vervolgingsbegrip in samenhang met de landelijke bevoegdheid van de officier van justitie. Op 
beide ontwikkelingen wordt in paragraaf 4 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot 
vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek uitvoerig ingegaan. Bij de inwerkingtreding van 
het huidige wetboek volgde uit de aanstelling van de officier van justitie bij een bepaalde 
rechtbank dat hij een strafzaak waarin hij het opsporingsonderzoek leidde ook moest aanbrengen 
bij die rechtbank, alsmede vorderingen in die zaak bij de raadkamer en de rechter-commissaris die 
van die rechtbank deel uitmaken, moest indienen. Voorts gold de regel dat een eenmaal 
aangevangen vervolging – en daarvan kon al sprake zijn met een vordering bewaring of een 
vordering gerechtelijk vooronderzoek – bij dezelfde rechtbank moest worden voortgezet. De 
relatieve competentie van de rechtbank (het huidige artikel 2 en volgende) was daarmee ook 
bepalend voor de relatieve competentie van de rechter-commissaris en de raadkamer. Daarmee 
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was ook in een vroeg stadium duidelijk bij welke rechter of door welke officier van justitie een 
vordering of een verzoek tijdens het vooronderzoek moest worden gedaan. 
Volgens de voorstellen voor het nieuwe wetboek begint de vervolging pas tegen het einde van het 
vooronderzoek, namelijk met het uitbrengen van de dagvaarding of het uitvaardigen van een 
strafbeschikking. Verder is de officier van justitie indien hij tot dagvaarding overgaat vrij in de 
keuze bij welke rechtbank, mits deze bevoegd is, hij de zaak aanbrengt. Doordat de officier van 
justitie zijn bevoegdheden in het hele land kan uitoefenen en doordat op het moment dat de 
verdachte voor het eerst wordt verhoord nog niet sprake behoeft te zijn van vervolging, terwijl 
evenmin bekend is bij welke rechtbank hij, indien tot vervolging wordt overgegaan, zal worden 
vervolgd, zijn nadere regels nodig om duidelijk te maken 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. De hier toegelichte bepaling vormt 
onderdeel van de nieuw voorgestelde bepalingen om in deze leemte te voorzien. 
De voorgestelde regeling in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek 
omvat een regeling van de relatieve competentie die alleen betrekking heeft op de berechting 
(Titel 2.2). Voorts zijn in dat wetsvoorstel in hoofdstuk 3 over de vervolging “instructienormen” 
opgenomen die erop neerkomen dat na een vordering bewaring of een vordering tot het verrichten 
van onderzoek en na dagvaarding, de verdere behandeling 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. Uitzonderingen 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. 
Voor de verdachte die zich tijdens het opsporingsonderzoek tot de rechter-commissaris wil wenden 
met een onderzoekswens betekent dit, dat hij, zoals in het tweede lid is bepaald, zijn verzoek richt 
aan de rechter-commissaris van de rechtbank waarvoor hij wordt vervolgd of zal worden vervolgd. 
Wanneer de officier van justitie al een handeling heeft verricht waaruit op basis van de hiervoor 
genoemde instructienormen in beginsel duidelijk wordt bij welke rechtbank de verdere afhandeling 
van de zaak zal moeten plaatsvinden, is bekend welke rechter-commissaris dat is. Dit is het geval 
indien de officier van justitie al een vordering bewaring of een vordering tot voorlopige 
vrijheidsbeperking, of een vordering tot onderzoek door de rechter-commissaris op grond van 
artikel 2.10.1.1 heeft gedaan of al een dagvaarding heeft uitgebracht. Heeft een dergelijke 
handeling nog niet plaatsgevonden en is dus nog niet duidelijk voor welke rechtbank de verdachte 
zal worden vervolgd, dan richt de verdachte zijn verzoek aan de rechter-commissaris van de 
rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan hij voor het eerst is verhoord ter zake van het 
strafbare feit in verband waarmee hij onderzoek wenst. Vanaf dat moment is het voor hem immers 
mogelijk zich met onderzoekswensen tot de rechter-commissaris te wenden. 
 
Het derde lid voorziet in verwijzing door de rechter-commissaris op het moment dat hij een 
verzoek van de verdachte heeft ontvangen en de rechter-commissaris voordat hij op het verzoek 
heeft beslist ontdekt dat de verdachte voor een andere rechtbank wordt vervolgd of zal worden 
vervolgd. Hij zal hierachter komen doordat hij het verzoek van de verdachte zo spoedig mogelijk 
aan de officier van justitie ter beschikking stelt opdat deze zijn zienswijze kan geven over het 
verzoek. Indien deze op dat moment aangeeft dat de verdachte bij een andere rechtbank zal 
worden vervolgd, kan het verzoek worden doorgezonden. 
 
Vierde lid 
Het vierde lid is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 182, derde lid, tweede 
en derde volzin. In verband met de keuze voor techniekonafhankelijke bewoordingen is “een 
afschrift zenden” vervangen door: ter beschikking stellen. 
 
Vijfde lid 
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Het vijfde lid is gelijk aan het huidige artikel 182, vierde lid. 
 
Zesde lid 
Het zesde lid is de opvolger van artikel 182, vijfde lid. In lijn met de voor het wetboek gekozen 
definitie van rechterlijke beslissingen wordt niet langer gesproken over een “beschikking” maar 
over een “beslissing”. De regel dat de rechter-commissaris zo spoedig mogelijk beslist en zo 
spoedig mogelijk het verzochte onderzoek verricht, is nu in enigszins aangepaste vorm 
opgenomen in artikel 2.10.1.5, tweede respectievelijk derde lid. 
 
Zevende lid 
In de formulering van het zevende lid, dat inhoudelijk gelijk is aan artikel 182, zesde lid, is het 
begrip bezwaarschrift vervangen door beroep. In het nieuwe wetboek is ervoor gekozen het begrip 
bezwaarschrift te gebruiken ter aanduiding van het aanvechten van een beslissing van de 
(hulp)officier van justitie of een opsporingsambtenaar, terwijl het begrip beroep wordt gebruikt 
indien wordt opgekomen tegen een beslissing van de rechter-commissaris. 
 
Artikel 2.10.1.3  
Dit artikel is de opvolger van het huidige artikel 182, zevende lid. 
 
Eerste lid, onderdeel a 
Volgens artikel 182, zevende lid, kan de rechter-commissaris ambtshalve onderzoekshandelingen 
verrichten indien hij dit noodzakelijk acht, indien de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt 
(Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 3, blz. 25) en slechts ten aanzien van het strafbare feit 
waarvoor de voorlopige hechtenis is bevolen. Deze bevoegdheid is overgenomen in het eerste lid, 
onderdeel a. 
 
Eerste lid, onderdeel b 
De bestaande regeling is aangevuld met de uitdrukkelijke bevoegdheid voor de rechter-
commissaris om onderzoek te verrichten indien hij op grond van artikel 2.10.1.1 of artikel 2.10.1.2 
al onderzoek in de zaak heeft verricht, en wel (slechts) aanvullend. Deze bevoegdheid staat niet 
uitdrukkelijk in de huidige wet. Aan de huidige wettelijke regeling zijn echter argumenten te 
ontlenen voor de veronderstelling dat de rechter-commissaris nu al bevoegd is om in dat geval 
ambtshalve aanvullend onderzoek te doen. De bevoegdheid tot het ambtshalve verrichten van 
onderzoek vindt ook in dit geval plaats in het belang van de volledigheid, evenwichtigheid en 
voortgang van het opsporingsonderzoek. Deze belangen kunnen meebrengen dat actief (en soms 
spoedig) handelen ter aanvulling van de onderzoeksresultaten nuttig en gerechtvaardigd is. Bij het 
verrichten van zijn onderzoek kan hij leemtes of onduidelijkheden in het verzamelde bewijs 
ontdekken waarvan hij aanvulling of verificatie noodzakelijk acht, terwijl daarbij soms ook nog 
spoedig handelen gewenst is. In de literatuur is in verband hiermee wel aangegeven dat uit het 
systeem van de wet de meer algemene regel kan worden afgeleid, dat in gevallen waarin de 
rechter-commissaris eenmaal op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de 
verdachte bepaald onderzoek verricht, hij vervolgens ambtshalve aanvullend onderzoek mag 
verrichten, ook als de verdachte zich niet in voorlopige hechtenis bevindt.83 Het kan in de praktijk 
gaan om de uitoefening van een bevoegdheid waarvan de noodzaak zich naar het oordeel van de 
rechter-commissaris voordoet naar aanleiding van de uitkomst van een andere 
bevoegdheidsuitoefening en waarbij verder enige spoed geboden of uit praktisch oogpunt 
wenselijk is. Te denken is aan gevallen waarin de rechter-commissaris naar aanleiding van het 
verhoor van een getuige dat op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de 
verdachte heeft plaatsgevonden, het verhoren van een andere getuige waar niet om is verzocht 
aangewezen acht, terwijl het in de rede ligt hier niet veel tijd overheen te laten gaan. Het kan ook 
gaan om gevallen waarin een getuigenverhoor wordt afgenomen in de zaak van de al dan niet 
gedetineerde verdachte, terwijl aanstonds duidelijk wordt dat het in de rede ligt dezelfde getuige 
te verhoren in de zaak van de niet-gedetineerde medeverdachte, terwijl in de laatstbedoelde zaak 

                                                
83 Corstens/Borgers, a.w., blz. 370 en 372; P.A.M. Mevis, Capita Strafrecht, 2013, blz. 411. 
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niet is verzocht om de betreffende getuige te verhoren. Ook indien in een dergelijk geval geen 
sprake is van een medeverdachte die in voorlopige hechtenis is gesteld (in het geval van een 
gedetineerde medeverdachte bestaat de bevoegdheid voor de rechter-commissaris immers al), is 
het niettemin redelijk en doelmatig om de rechter-commissaris die armslag te geven. Het ligt voor 
de hand dat het gaat om gevallen waarin de medeverdachte betrokken is in het feitencomplex 
waarover de getuige kan verklaren en dat de rechter-commissaris zich ervan vergewist dat de 
verdenking ten aanzien van die medeverdachte nog altijd bestaat. 
Deze bepaling fungeert aldus enerzijds als een waarborg voor een volledig en evenwichtig 
onderzoek, terwijl tegelijkertijd is verzekerd dat de rechter-commissaris niet ongebreideld 
onderzoek verricht, maar complementair optreedt aan de officier van justitie die verantwoordelijk 
is voor het opsporingsonderzoek. Aan de bedoeling van de positionering van de rechter-
commissaris zoals recent door de wetgever vastgesteld bij de Wet versterking positie rechter-
commissaris, wordt vastgehouden. Daarin is al de niet geëxpliciteerde mogelijkheid onderkend dat 
het uitoefenen van een bevoegdheid ter aanvulling van op grond van artikel 2.10.1.1 of artikel 
2.10.1.2 al verricht onderzoek, noodzakelijk kan zijn. Deze mogelijkheid tot aanvullend onderzoek 
beoogt het eerste lid, onderdeel b, ook indien niet sprake is van een voorlopig gehechte verdachte, 
uitdrukkelijk in de wet vast te leggen. Het onderzoek van de rechter-commissaris is in alle 
omstandigheden aanvullend van aard en zal in de praktijk tot de uitzonderlijke gevallen behoren 
(Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 3, blz. 10-12, 20 en nr. 6, blz. 17-18). De bevoegdheid 
ambtshalve onderzoek te verrichten is te beschouwen als een vangnet waarvan alleen gebruik 
wordt gemaakt indien dit, indachtig de belangen met het oog waarop de rechter-commissaris 
wordt ingezet, noodzakelijk is ter aanvulling en verificatie van de uitkomsten van het onder het 
gezag van de officier van justitie al verrichte onderzoek.84 
 
Voor beide onderdelen van het eerste lid is in de aanhef daarvan bepaald dat de rechter-
commissaris tot het daarin bedoelde onderzoek overgaat zoveel mogelijk na overleg met de 
officier van justitie. Gezien de verantwoordelijkheid van de officier van justitie voor het 
opsporingsonderzoek is het van belang dat de rechter-commissaris dat onderzoek met zijn 
handelen niet onbedoeld in de wielen rijdt of doorkruist. Het overleg kan snel en eenvoudig 
plaatsvinden, per telefoon of email. Het overleg kan ertoe leiden dat de officier van justitie het 
noodzakelijke onderzoek zelf laat verrichten, wanneer hij de opvatting van de rechter-commissaris 
deelt. Het laat onverlet dat indien (zeer) spoedig handelen geboden, of praktisch en gewenst is, 
voorafgaand overleg met de officier van justitie achterwege kan blijven. Het laat ook onverlet dat 
de rechter-commissaris, indien de officier van justitie afwijzend zou staan tegenover de 
voorgestelde bevoegdheidsuitoefening, deze kan doorzetten indien hij dat met het oog op de door 
hem te dienen belangen noodzakelijk acht. Kennisgeving van het verrichte onderzoek geschiedt 
volgens het tweede lid in ieder geval achteraf. 
 
Tweede lid 
Van zijn beslissing om ambtshalve onderzoek te verrichten stelt de rechter-commissaris de officier 
van justitie en de verdachte zo spoedig mogelijk in kennis, met vermelding welk onderzoek hij zal 
verrichten. 
 
Artikel 2.10.1.4 
Dit artikel is de opvolger van het huidige artikel 183 en heeft betrekking op gevallen waarin de 
rechter-commissaris ambtshalve of op vordering van de officier van justitie bevoegdheden 
uitoefent. In dat geval kan de verdachte schriftelijk wensen tot onderzoek opgeven. Nu het in de 
rede ligt dat het zal gaan om onderzoek in aanvulling op datgene wat door de rechter-commissaris 
ambtshalve of op vordering van de officier van justitie wordt onderzocht, is in dit artikel 
opgenomen dat het gaat om een verzoek tot een aanvullend onderzoek. Om te verzekeren dat de 
gang van zaken rond deze aanvullende onderzoekswensen dezelfde is als bij een verzoek van de 
verdachte op grond van artikel 2.10.1.2 en vooral om het ook in dat geval mogelijk te maken voor 
de officier van justitie om zijn zienswijze op het verzoek om aanvullend onderzoek te geven en 
                                                
84 Zie in deze zin ook P.A.M. Mevis, “Modernisering strafvordering bij de aanvang van het vervolg”, DD 
2015/69, blz. 764. 
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voor de verdachte om beroep in te stellen tegen een afwijzende beslissing van de rechter-
commissaris, is de toepasselijkheid van het vierde tot en met het zevende lid van dat artikel 
opgenomen. 
 
Artikel 2.10.1.5 
 
Eerste lid 
Het eerste lid is nieuw. Het bevat het criterium aan de hand waarvan de rechter-commissaris 
vorderingen en verzoeken tot het uitoefenen van een bevoegdheid beoordeelt. Met deze bepaling 
wordt beoogd te bereiken dat de rechter-commissaris in beginsel welwillend op dergelijke 
vorderingen en verzoeken reageert, met als doel te bevorderen dat er ruime gelegenheid is om 
onderzoek dat benodigd is voor een zorgvuldige inhoudelijke behandeling van de strafzaak zoveel 
mogelijk in een vroeg stadium te doen. Het criterium dat het onderzoek redelijkerwijs van belang 
is voor de naar aanleiding van de terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen, sluit aan bij 
de regeling van de processtukken (het huidige artikel 149a). Ook op grond van de huidige 
artikelen 181 en 182 geldt dit belang als toetsingsmaatstaf en wordt ervan uitgegaan dat de 
rechter-commissaris een vordering of verzoek zal inwilligen, tenzij dit belang ontbreekt (zie 
bijvoorbeeld Rechtbank Den Haag 4 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9749). Zoals blijkt uit de 
parlementaire geschiedenis bij de Wet versterking positie rechter-commissaris werd met 
betrekking tot verzoeken van de verdediging gesteld dat de beoordeling daarvan door de rechter-
commissaris geschiedt aan de hand van het relevantiecriterium. Dit waarborgt een zeer 
ruimhartige uitvoering van verzoeken. Verzoeken zouden niet snel kunnen worden afgewezen en 
in de spaarzame gevallen waarin de rechter-commissaris wel een verzoek afwijst, zou het dus niet 
zelden gaan om een onredelijk verzoek of om een “fishing expedition”, ingezet om het onderzoek 
te frustreren (Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 6, blz. 23 en Handelingen II 2010/11, 32 
177, nr. 12, blz. 48). 
Afwijzing van een vordering of verzoek is dus aan de orde wanneer het gewenste onderzoek niet 
relevant is te achten voor de door de zittingsrechter uiteindelijk te nemen beslissingen. De 
rechter-commissaris zal vorderingen of verzoeken ook kunnen afwijzen wanneer deze onvoldoende 
concreet of gemotiveerd zijn, zoals vereist is op grond van artikel 2.10.1.1 respectievelijk 
2.10.1.2. Hij kan in dat geval ook een termijn stellen aan de indiener van de vordering of het 
verzoek om tot (nadere) onderbouwing te komen (artikel 2.10.5.2; zie ook Kamerstukken II 
2009/10, 32 177, nr. 6, blz. 25). 
De hier voorgestelde regeling moet bezien worden in samenhang met de te zijner tijd in het 
wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 4 van het nieuwe wetboek (De berechting) op te nemen 
regeling voor de beoordeling van verzoeken tot het verhoren van getuigen en tot het doen van 
ander onderzoek. De totstandkoming van die regeling kan aanleiding geven de tekst van deze 
bepaling nog aan te passen. 
 
Tweede lid 
De regel dat de rechter-commissaris zo spoedig mogelijk beslist, is afkomstig uit het huidige 
artikel 182, vijfde lid. Hier opgenomen geldt deze regel ook voor de beslissing op een vordering 
van de officier van justitie. Om de voortgang te bevorderen is een termijn van twee weken 
toegevoegd. 
In verband met het eerste lid is in het tweede lid de mogelijkheid opgenomen dat de rechter-
commissaris zijn beslissing aanhoudt tot een nader te bepalen moment. Het is immers denkbaar 
dat niet meteen duidelijk is of het verzochte onderzoek relevant zal zijn voor de door de 
zittingsrechter te nemen beslissingen. De vraag of dit zo is, kan bijvoorbeeld afhangen van de 
uitkomst van ander, nog lopend onderzoek. Dit kan ook blijken uit de reactie van de officier van 
justitie op een door de verdachte ingediend verzoek (artikel 2.10.1.2, derde lid, of 2.10.1.4, eerste 
lid). De rechter-commissaris heeft zo de ruimte om te verrichten onderzoek af te wegen en 
voorkomen wordt dat de rechter-commissaris gedwongen zou worden om vorderingen en 
verzoeken om onderzoek waarvan nog niet kan worden gezegd dat dit redelijkerwijs van belang 
kan zijn voor door de zittingsrechter te nemen beslissingen, direct toe te wijzen. 
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Van zijn beslissing tot uitstel om op de vordering of het verzoek te beslissen, stelt hij de officier 
van justitie en de verdachte in kennis. Hij doet dit onder opgaaf van redenen. De formulering 
“nader te bepalen moment” breng met zich dat de rechter-commissaris duidelijk maakt tot welk 
moment hij zijn beslissing op de vordering of het verzoek aanhoudt. Deze aanduiding kan 
samenvallen met de redenen waarom de beslissing wordt aangehouden, bijvoorbeeld de 
mededeling dat een bepaald onderzoeksrapport rond een bepaalde datum wordt verwacht of een 
getuige op een bepaalde datum wordt verhoord en dat de rechter-commissaris op de vordering of 
het verzoek zal beslissen op basis van de uitkomst van dat onderzoek. Het is aan de rechter-
commissaris om, na ommekomst van het aangeduide moment, alsnog op de vordering of het 
verzoek te beslissen. Van de indiener van de vordering of het verzoek wordt geen actie verlangd. 
Van de beslissing tot uitstel maakt hij een aantekening in de processtukken, dat wil zeggen een 
vermelding van de beslissing of handeling en dagtekening, zoals is bepaald in artikel 2.10.1.11, 
zesde lid. 
Deze aantekening kan bijdragen aan de beoogde, te zijner tijd in het wetsvoorstel tot vaststelling 
van Boek 4 van het nieuwe wetboek (De berechting) op te nemen, nieuwe regeling voor 
getuigenverzoeken waarbij bij de beoordeling van op de terechtzitting gedane verzoeken mede 
acht zal kunnen worden geslagen op de vraag of het betreffende verzoek al tijdens het 
vooronderzoek bij de rechter-commissaris is of kon worden ingediend. Aantekening in de 
processtukken door de rechter-commissaris van de toewijzing of afwijzing van een vordering of 
verzoek kan in dat licht van belang zijn voor de zittingsrechter, indien het verzoek later op de 
terechtzitting wordt herhaald. 
 
Derde lid 
Het derde lid is nieuw en maakt mogelijk dat de rechter-commissaris een verzoek toewijst, maar 
de uitvoering ervan op vordering van de officier van justitie in het belang van het 
opsporingsonderzoek uitstelt. De officier van justitie kan een degelijke vordering doen indien hij 
meent dat eerst de resultaten van lopend onderzoek moeten worden afgewacht. Met de toewijzing 
door de rechter-commissaris is het belang van de gevraagde bevoegdheidsuitoefening voor de 
door de zittingsrechter te nemen beslissingen erkend (zie het eerste lid), maar kan deze door het 
gevraagde uitstel op een daarvoor geschikt moment worden uitgevoerd. Deze mogelijkheid biedt 
zowel de officier van justitie als de rechter-commissaris de mogelijkheid tot nauwkeuriger 
planning. De rechter-commissaris stelt de officier van justitie en de verdachte van het uitstel in 
kennis en voegt een aantekening bij de processtukken. 
 
Artikel 2.10.1.6 
Dit artikel komt overeen met artikel 184, eerste lid, en betreft de informatievoorziening van de 
officier van justitie aan de rechter-commissaris. Artikel 184, tweede lid, waarin is bepaald dat de 
rechter-commissaris op zijn beurt de officier van justitie informeert, is opgenomen in artikel 
2.10.1.7. Deze bepaling vormt een aanvulling op de in hoofdstuk 2 van het wetsvoorstel tot 
vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek opgenomen algemene informatieplicht voor de 
officier van justitie aan de rechter-commissaris. In het in dat wetsvoorstel opgenomen artikel 
1.2.4.4 (waarin het huidige artikel 177a is overgenomen) komt tot uitdrukking dat de officier van 
justitie tijdig en eigener beweging de rechter-commissaris die stukken verschaft die relevant zijn 
voor de beoordeling van een vordering tot bevoegdheidsuitoefening en overige inlichtingen die 
deze nodig heeft voor een goede bevoegdheidsuitoefening. De daar geformuleerde verplichting 
houdt niet in dat het hele procesdossier beschikbaar behoeft te worden gesteld. Welke stukken 
relevant zijn hangt af van de vordering die de officier van justitie doet. De rechter-commissaris 
kan wel altijd nadere inlichtingen vragen als hij meent die nodig te hebben voor zijn beslissing of 
taakvervulling. De in het hier toegelichte artikel opgenomen informatievoorziening houdt in dat wel 
alle beschikbare processtukken ter beschikking worden gesteld, zodat de rechter-commissaris voor 
het verrichten van zijn onderzoek goed inzicht heeft in de strafzaak (Kamerstukken II 2009/10, 32 
177, nr. 3, blz. 23). Verder is van belang dat de officier van justitie de rechter-commissaris uit 
eigen beweging en zo spoedig mogelijk informeert over de resultaten van het 
opsporingsonderzoek. De formulering van deze laatste verplichting is enigszins aangepast ten 
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opzichte van de tekst van het huidige arikel 184, eerste lid, om preciezer aan te duiden wat van de 
officier van justitie wordt verlangd. 
 
Artikel 2.10.1.7 
In dit artikel wordt het huidige artikel 184, tweede lid, in een andere redactie overgenomen. Deze 
bepaling betreft de informatieverstrekking door de rechter-commissaris aan de officier van justitie 
en de verdachte over door hem verricht of te verrichten onderzoek. Toegevoegd is de mogelijkheid 
dat inlichtingen aan de officier van justitie bij dringende noodzaak mondeling door de rechter-
commissaris kunnen worden verstrekt. Daarmee wordt aangeduid dat er sprake is van spoed en op 
dat moment geen gelegenheid bestaat inlichtingen schriftelijk vast te leggen. De aanduiding dat de 
informatieverstrekking op vordering van de officier van justitie respectievelijk op verzoek van de 
verdachte of ambtshalve geschiedt, is weggelaten. Het ligt immers voor de hand dat als de 
rechter-commissaris onderzoek verricht hij de officier van justitie en de verdachte informeert. Voor 
wat betreft de verdachte gebeurt dit, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet. 
 
Artikel 2.10.1.8 
In dit artikel is het huidige artikel 177, eerste lid, overgenomen dat bepaalt dat de rechter-
commissaris zoveel mogelijk door tussenkomst van de officier van justitie nasporingen kan 
opdragen en bevelen kan geven aan opsporingsambtenaren. Het artikel is slechts in redactionele 
zin aangepast. In plaats van de opsomming “aan de ambtenaren genoemd in artikel 141 
onderdelen b, c en d en aan de personen genoemd in artikel 142, eerste lid”, wordt volstaan met 
het enkele begrip opsporingsambtenaren. De geschrapte opsomming betrof alle 
opsporingsambtenaren behalve de officier van justitie zelf, die immers ook opsporingsambtenaar is 
op grond van artikel 141, onderdeel a. De aanduiding dat het opdragen en bevelen zoveel mogelijk 
door tussenkomst van de officier van justitie gebeurt, impliceert al dat deze opdrachten en bevelen 
niet de officier van justitie betreffen. 
Er is bewust gekozen voor behoud van het begrip “nasporingen”. Dit begrip behoort weliswaar niet 
tot het hedendaagse spraakgebruik, maar vormt nog steeds een adequate aanduiding van de 
opdrachten die aan de opsporingsambtenaren kunnen worden verstrekt. Nasporingen betreffen 
voortgezette opsporingshandelingen, bevelen concrete opdrachten.85 Het begrip nasporingen heeft 
de betekenis van speurwerk of traceerwerk verrichten, informatie vergaren. Het begrip is te 
verkiezen boven bijvoorbeeld de aanduiding “onderzoek” doen, omdat dit verwarrend is in verband 
met het onderzoek dat de rechter-commissaris verricht. Dat begrip zou bovendien onbedoeld de 
suggestie kunnen wekken dat de rechter-commissaris de opsporingsambtenaar opdracht kan 
geven tot het doen van onderzoek in algemene zin, terwijl het artikel strekt tot het geven van 
concrete, dat wil zeggen, duidelijk afgebakende opdrachten en bevelen binnen de context van zijn 
bevoegdheidsuitoefening.  
 
Artikel 2.10.1.9  
Dit artikel is nieuw. Er wordt een regeling in voorgesteld voor het opdragen van een 
getuigenverhoor door de rechter-commissaris aan een opsporingsambtenaar, waarbij een 
wettelijke verschijnings- en verklaringsplicht geldt. Op grond van artikel 2.10.1.8 (het huidige 
artikel 177, eerste lid) kan de rechter-commissaris, zo veel mogelijk door tussenkomst van de 
officier van justitie, in het belang van het onderzoek nasporingen opdragen en bevelen geven aan 
opsporingsambtenaren. In de huidige praktijk komt het voor dat de rechter-commissaris op grond 
van deze bepaling de politie of een bijzondere opsporingsdienst opdraagt om namens hem 
getuigen te verhoren op een door de opsporingsdienst aan te geven tijd en plaats. Aanleiding 
hiervoor kan zijn dat de opsporingsambtenaren beschikken over meer expertise over de materie, 
kennis van het dossier of over bijzondere voorzieningen, zoals een verhoorstudio. In de praktijk 
bestaat onduidelijkheid over de vraag in hoeverre de rechten en plichten die gelden tijdens een 
verhoor door en bij de rechter-commissaris, ook gelden tijdens het verhoor dat door de rechter-
commissaris op grond van artikel 177 wordt opgedragen aan een opsporingsambtenaar. Volgens 
sommigen is dit vanzelfsprekend. Zij zien deze figuur als een “gedelegeerd verhoor” waarbij de 

                                                
85 Blok en Besier I, blz. 493. 
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voor een verhoor door de rechter-commissaris toegekende rechten en plichten gehandhaafd 
blijven. Volgens anderen volgt geenszins uit de wet dat die rechten en plichten ook gelden indien 
een opsporingsambtenaar het verhoor afneemt. Deze opvatting wordt onderbouwd met een 
verwijzing naar HR 22 november 1983, NJ 1984/805 waarin de Hoge Raad overwoog, overigens in 
een strafzaak waarin nog sprake was van een gerechtelijk vooronderzoek en waarin overigens 
sprake was van verhoor van een verdachte, dat indien de rechter-commissaris in het kader van 
een opdracht tot het doen van nasporing als bedoeld in artikel 177 een verhoor van de verdachte 
aan de politie opdraagt, de raadsman niet de hem in artikel 186 toegekende rechten behoudt, nu 
de regeling, gegeven voor het verhoor door de rechter-commissaris, daarop niet van toepassing is. 
De wet biedt thans op dit punt geen duidelijkheid. Dit leidt tot terughoudendheid om te 
verschijnen en te verklaren bij getuigen die op zichzelf wel bereidwillig zijn te verklaren, maar 
daartoe, indien geen wettelijke verklaringsplicht bestaat, toch niet overgaan vanwege hun 
beroepsmatige geheimhoudingsplicht en daarmee verband houdende aansprakelijkheid. Het gaat 
dan om getuigen aan wie geen wettelijk verschoningsrecht toekomt, maar bij wie de vrees bestaat 
voor een schadeclaim of tuchtrechtelijke procedure binnen de beroepsgroep wegens schending van 
geheimhouding, indien een verklaring wordt afgelegd zonder wettelijke verplichting daartoe. Een 
voorbeeld dat vanuit de praktijk is aangedragen betreft het verhoor van een accountant of 
belastingadviseur door de FIOD over de boekhouding van een onderneming. Het gaat vaak om 
verhoren in de beginfase van een onderzoek, die langdurig kunnen zijn en gespecialiseerde kennis 
vergen. 
In de praktijk is gebleken dat een duidelijke behoefte bestaat aan de mogelijkheid voor de rechter-
commissaris om in gevallen die zich daarvoor lenen, het verhoor van een getuige op te dragen aan 
een opsporingsambtenaar. Er is daarom aanleiding om hiervoor een specifieke wettelijke regeling 
te treffen. 
De rechter-commissaris kan zoveel mogelijk door tussenkomst van de officier van justitie bevelen 
dat een getuige wordt verhoord door een opsporingsambtenaar. De getuige is verplicht op de 
oproeping te verschijnen en op de door de opsporingsambtenaar gestelde vragen te antwoorden. 
De rechter-commissaris kan bepalen dat de oproeping wordt betekend. Dit houdt verband met de 
mogelijkheid om, indien de getuige niet verschijnt, hem opnieuw op te roepen en daarbij een bevel 
tot medebrenging te geven. Op het verhoor zijn de bepalingen van titel 3.3 die handelt over het 
verhoor van een getuige door een opsporingsambtenaar, van toepassing. De rechter-commissaris 
geeft dus wel het bevel tot het verhoor en er is een wettelijke plicht tot verschijning en het 
afleggen van een verklaring, maar er is geen sprake van een verhoor door de rechter-commissaris. 
Het gaat om een door de opsporingsambtenaar afgenomen verhoor, waartoe de rechter-
commissaris opdracht geeft. 
De rechter-commissaris neemt de beslissing om het verhoor op te dragen aan een 
opsporingsambtenaar vanwege de toegevoegde waarde die het verhoor door een 
opsporingsambtenaar in dat geval heeft boven het afnemen van het verhoor door de rechter-
commissaris zelf. Het is niet de bedoeling dat langs deze weg capaciteitsproblemen bij het kabinet 
van de rechter-commissaris het hoofd worden geboden. Het gaat om een inhoudelijke, 
kwalitatieve beslissing. Een tussenoplossing is ook denkbaar, namelijk de mogelijkheid die dit 
wetsvoorstel schept om tijdens een verhoor door de rechter-commissaris het stellen van vragen 
over te laten aan een opsporingsambtenaar. In artikel 2.10.2.1.8, dat op grond van artikel 
2.10.3.1.2 van overeenkomstige toepassing is op het verhoor van een getuige door de rechter-
commissaris, wordt voorgesteld dat de rechter-commissaris bijzondere toegang kan verlenen tot 
het verhoor en opsporingsambtenaren kan toestaan tijdens het verhoor vragen te stellen. In dat 
geval is wel sprake van een verhoor door de rechter-commissaris. 
De getuige is verplicht op de door de opsporingsambtenaar gestelde vragen te antwoorden. Indien 
de getuige zich beroept op een verschoningsrecht wordt het verhoor beëindigd en de rechter-
commissaris in kennis gesteld. Het proces-verbaal van verhoor voor zover dat heeft 
plaatsgevonden, wordt aan de rechter-commissaris ter beschikking gesteld. Aan hem is vervolgens 
de afweging of er aanleiding is de getuige alsnog zelf te verhoren (artikel 2.10.3.1.1), waarbij de 
regels voor een verhoor door de rechter-commissaris gelden, zoals beëdiging en de mogelijkheid 
om in het uiterste geval de getuige, indien deze blijft weigeren te verklaren, te gijzelen. Indien de 
getuige zich beroept op een verschoningsrecht is ook de rechter-commissaris bij uitstek de 
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aangewezen functionaris om een dergelijk beroep al dan niet te honoreren en in dat verband te 
bewaken of, en zo ja, welke vragen kunnen worden gesteld. Ook indien zich het geval voordoet 
dat een aanvankelijk bereidwillige getuige niet (verder) wenst te verklaren, zal dit tot beëindiging 
van het verhoor moeten leiden. De opsporingsambtenaar beschikt niet over de wettelijke 
bevoegdheden die de rechter-commissaris heeft om een getuige tot verklaren te bewegen, zoals 
gijzeling. 
 
Eerste lid 
Het eerste lid schept voor de rechter-commissaris de bevoegdheid om zoveel mogelijk na overleg 
met de officier van justitie een bevel te geven tot verhoor van een getuige door een 
opsporingsambtenaar. Dit is een specifiek, nader uitgewerkt “bevel” aan een opsporingsambtenaar 
zoals in algemene zin is geregeld in artikel 2.10.1.8. De nadere uitwerking houdt onder meer in 
dat in dit geval voor de getuige, bij wijze van uitzondering op een regulier verhoor door een 
opsporingsambtenaar, een wettelijke verschijnings- en verklaringsplicht geldt. 
 
Tweede lid 
In zijn bevel aan de opsporingsambtenaar geeft de rechter-commissaris aan om welke getuige het 
gaat en over welk onderwerp deze verhoord moet worden. In de praktijk kan het zo zijn dat de 
behoefte aan een dergelijk verhoor opkomt vanuit het opsporingsonderzoek en dat de 
opsporingsambtenaar juist degene is die aangeeft dat behoefte bestaat aan het verhoren van een 
bepaalde getuige op bevel van de rechter-commissaris, dus met een verschijnings- en 
verklaringsplicht. De officier van justitie zal dan bij een vordering tot verhoor van de getuige op 
grond van artikel 2.10.1.1 kunnen aangeven dat het wenselijk is dat de rechter-commissaris een 
dergelijk bevel geeft. In een dergelijk geval is bij de opsporingsambtenaar al bekend om welke 
getuige het gaat. De rechter-commissaris moet niettemin in het bevel aangeven welke getuige het 
betreft en over welk onderwerp deze gehoord moet worden. Daarmee is de gegeven opdracht 
duidelijk afgebakend. 
 
Derde lid 
In het derde lid wordt geregeld dat de rechter-commissaris de getuige oproept te verschijnen voor 
de opsporingsambtenaar. De opgeroepen getuige is verplicht voor de opsporingsambtenaar te 
verschijnen. De in de oproeping vermelde tijd en plaats van het verhoor worden door de rechter-
commissaris in overleg met de opsporingsambtenaar vastgesteld. Het is wenselijk dat de 
oproeping de tijd waarop en de plaats waar de getuige moet verschijnen voor verhoor al vermeldt, 
terwijl het uit praktisch oogpunt raadzaam is om de opsporingsambtenaar te betrekken in de 
planning van dat verhoor. De rechter-commissaris kan bepalen dat de oproeping wordt betekend. 
Indien de getuige op een betekende oproeping niet verschijnt, kan de rechter-commissaris hem 
opnieuw oproepen en, dus pas in tweede instantie, daarbij een bevel tot medebrenging geven. 
 
Vierde lid 
Dit type verhoor brengt met zich dat de rechter-commissaris weliswaar opdracht tot verhoor geeft, 
maar dat voor het overige de bepalingen van het reguliere politieverhoor van een getuige gelden, 
zoals opgenomen in titel 3.3. Het vierde lid verwijst daarnaar. Er is dus geen sprake van een 
verhoor door de rechter-commissaris, maar van een verhoor door een opsporingsambtenaar. Op 
de toepasselijkheid van die bepalingen wordt wel de uitzondering gemaakt dat de rechter-
commissaris beslist over toegang tot bijwoning van het verhoor. Bij een regulier verhoor van een 
getuige door een opsporingsambtenaar kan de advocaat van de getuige in beginsel bij het verhoor 
aanwezig zijn (artikel 2.3.3.3). De opsporingsambtenaar kan ook, zij het met toestemming van de 
officier van justitie, bijzondere toegang tot het bijwonen van het verhoor verlenen aan een derde 
die hem bijstand verleent. Ook voor het verlenen van bijzondere toegang tot het bijwonen van het 
verhoor door de raadsman van de verdachte is toestemming vereist van de officier van justitie 
(artikel 2.3.3.2). De officier van justitie kan aan die toegang bovendien bijzondere voorwaarden 
verbinden. Het verlenen van toestemming tot bijwonen van een getuigenverhoor door een persoon 
die de opsporingsambtenaar bijstand verleent of door de raadsman van de verdachte betreft dus 
een discretionaire bevoegdheid van de opsporingsambtenaar die de instemming van de officier van 
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justitie behoeft. Het vierde lid van het nu toegelichte artikel brengt met zich dat, in afwijking van 
de genoemde bepalingen over het verhoor van getuigen door een opsporingsambtenaar, de 
rechter-commissaris beslist wie tot het getuigenverhoor door de opsporingsambtenaar moet 
worden toegelaten. Hij heeft daarbij dezelfde bevoegdheid als de opsporingsambtenaar en de 
officier van justitie op grond van de genoemde bepalingen in titel 3.3 hebben. 
 
Vijfde lid 
Het vijfde lid regelt de verklaringsplicht van de getuige: hij is verplicht om op de door de 
opsporingsambtenaar gestelde vragen te antwoorden. De verschoningsrechten, zoals opgenomen 
in de artikelen 1.6.2.1.1 en 1.6.2.2.1 tot en met 1.6.2.2.4, zijn uiteraard van toepassing. Hiernaar 
verwijzen in deze bepaling ligt in de rede nu sprake is van een wettelijke verschijnings- en 
verklaringsplicht. Beroept de getuige zich echter tijdens het verhoor op een verschoningsrecht, 
dan dient het verhoor te worden beëindigd. De rechter-commissaris wordt hierover ingelicht en 
hem wordt het proces-verbaal van het getuigenverhoor voor zover dat heeft plaatsgevonden, ter 
beschikking gesteld. In wezen wordt daarmee de opdracht aan de rechter-commissaris 
teruggegeven. Afhankelijk van het belang dat aan de verklaring van de getuige wordt gehecht zal 
alsnog kunnen worden overgegaan tot een verhoor door de rechter-commissaris. Daarbij geldt ook 
een verschijnings- en verklaringsplicht. De rechter-commissaris heeft echter, anders dan de 
opsporingsambtenaar, bevoegdheden om de getuige te bewegen die verklaring ook af te leggen, 
zoals beëdiging en, in het uiterste geval, gijzeling. Verder is de rechter-commissaris, indien de 
getuige zich op een verschoningsrecht beroept, de aangewezen persoon om de getuige hierover te 
informeren en de grenzen van in verband daarmee al dan niet te stellen vragen, te bewaken. 
Hiermee wordt duidelijk dat de hier geregelde figuur van een bevel getuigenverhoor door een 
opsporingsambtenaar begrensd is. Naast de genoemde gevallen van bijzondere expertise of 
bijzondere voorzieningen waarover de politie of bijzondere opsporingsdienst beschikt, biedt zij 
soelaas in de specifieke situatie waarin een getuige die op zichzelf bereidwillig is om een verklaring 
af te leggen, hiertoe vanwege een beroepsmatige geheimhoudingsplicht en daarmee verband 
houdende aansprakelijkheid, zonder wettelijke verplichting niet wenst over te gaan. De plicht tot 
verschijning en verklaring bestaat in het algemeen alleen indien een getuige wordt opgeroepen 
(naar geldend recht: gedagvaard; zie de toelichting bij artikel 2.10.2.1.1) bij de rechter-
commissaris of op de terechtzitting. Juist vanwege die verplichtingen is voorzien in een verhoor 
door de rechter dat met bepaalde waarborgen is omgeven. De hier voorgestelde variant van een 
verschijnings- en verklaringsplicht bij verhoor door een opsporingsambtenaar is te rechtvaardigen 
indien en zolang de getuige bereidwillig is te verklaren. Hij kan dan een verklaring afleggen zonder 
bevreesd te hoeven zijn voor tucht- of civielrechtelijke klachten of vorderingen. Zodra blijkt dat de 
bereidwilligheid om (verder) te verklaren stokt omdat de getuige stelt zich te beroepen op een 
verschoningsrecht, houdt de wettelijke plicht te verklaren op en zal de opdracht moeten worden 
teruggegeven aan de rechter-commissaris. Ook indien de getuige zich niet op een 
verschoningsrecht beroept, maar zijn aanvankelijke bereidheid te verklaren laat varen en op enig 
moment niet langer wenst te verklaren, zal het verhoor moeten worden gestaakt. De wettelijke 
plicht om te verklaren bestaat dan weliswaar, maar kan niet verder worden afgedwongen. De 
opsporingsambtenaar kan daartoe immers geen bevoegdheden uitoefenen zoals gijzeling. 
 
Zesde lid 
De bepaling dat het proces-verbaal van verhoor aan de rechter-commissaris ter beschikking wordt 
gesteld ligt in de rede omdat hij in dit geval de opdrachtgever is van het verhoor. 
 
Artikel 2.10.1.10 
In dit artikel is het huidige artikel 177, tweede lid, in een nieuwe redactie opgenomen. In dit 
artikel wordt onder verwijzing naar artikel 2.4.1 (het huidige artikel 147) bepaald dat de rechter-
commissaris opdracht kan geven tot het opmaken van een voorlichtingsrapport door de 
reclassering. De ingewikkelde formulering van “personen en lichamen die op het terrein van de 
reclassering of op dergelijk gebied werkzaam zijn” is in artikel 2.4.1 vereenvoudigd tot 
“reclasseringsinstelling”. Ook de aanduiding in het huidige artikel 177 dat de rechter-commissaris 
gelijke bevoegdheid heeft als in artikel 147 aan het openbaar ministerie is toegekend, is niet 



287 
 

overgenomen. De reden daarvan is dat een reclasseringsrapportage doorgaans al door de officier 
van justitie is verzocht. Er kunnen evenwel situaties zijn waarin een dergelijk verzoek achterwege 
blijft en de rechter-commissaris (met de verdachte) meent dat de betreffende informatie 
noodzakelijk is voor een zorgvuldige voorbereiding van de strafzaak of voor zijn eigen 
taakvervulling. Ook voor deze bevoegdheid geldt dat deze zoveel mogelijk door tussenkomst van 
de officier van justitie wordt uitgeoefend. 
 
Artikel 2.10.1.1.11 
Dit artikel betreft een samenvoeging van de huidige artikelen 172, 174 en 175, tweede, derde en 
vierde lid, in een nieuwe redactie. In hoofdstuk 3 zijn gemoderniseerde bepalingen opgenomen 
over de verbalisering van door opsporingsambtenaren afgenomen verhoren (artikel 2.3.1.3). De 
gelegenheid is te baat genomen om de bepalingen over de verbaliseringsplichten van de rechter-
commissaris in dit hoofdstuk meer af te stemmen op die bepaling. Zo ontstaat een meer gelijke 
standaard voor wat betreft het opnemen van de verklaring zoveel mogelijk in de eigen woorden 
van de verhoorde persoon en zo veel mogelijk in vraag- en antwoordvorm, als ook wat betreft de 
gelegenheid die aan de verhoorde persoon moet worden geboden om opmerkingen te maken over 
de weergave van zijn verklaring in het proces-verbaal alvorens dit te ondertekenen. De 
voorgeschreven werkwijze wordt in de praktijk al in zeer veel gevallen door rechters-
commissarissen gevolgd. 
 
Eerste lid 
De formulering van het eerste lid gaat uit van een zelfstandige taak van de griffier, zij het dat hij 
het proces-verbaal opmaakt op aanwijzing van de rechter-commissaris. Het woord “nauwkeurig” in 
het huidige artikel 172, eerste lid, is niet overgenomen want overbodig. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid betreft een samenvoeging van het tweede en derde lid van het huidige artikel 172: 
de verklaring wordt zoveel mogelijk in de eigen woorden opgenomen, zo volledig mogelijk en 
zoveel mogelijk in vraag- en antwoordvorm. De eigen bewoordingen zijn vooral van belang als het 
gaat om een bekennende verklaring van de verdachte. De wettekst geeft hieraan nu ook 
uitdrukking. Op dit aspect is ingegaan in de wetsgeschiedenis bij de wet waarbij artikel 29a in het 
huidige wetboek zal worden opgenomen (Kamerstukken II 2014/15, 34 159, nr. 3, blz. 10-11 en 
nr. 5, blz. 12). 
 
Derde lid 
Het derde lid correspondeert met artikel 175, vierde lid. Daaraan is toegevoegd dat ondertekening 
door de griffier, indien hij daartoe niet is staat is, achterwege blijft. Zijn verhindering wordt dan 
aan het slot van het proces-verbaal vermeld. Deze clausulering stelt de rechter-commissaris in 
staat om in voorkomende gevallen ook zonder de hulp van de griffier een proces-verbaal op te 
maken. Het eerste, tweede en derde lid van artikel 175 zijn niet overgenomen. De reden daarvan 
is dat de daarin opgenomen bepalingen nog uitgaan van het papieren proces-verbaal en 
onvoldoende aansluiten bij het digitaal opmaken en verwerken van processen-verbaal. Uit het 
derde en vierde lid van het nu toegelichte artikel vloeit bovendien al voort dat de griffier, de 
rechter-commissaris en de persoon die de verklaring heeft afgelegd, met hun handtekening 
instaan voor de inhoud van het proces-verbaal, waarin besloten ligt dat zij ook moeten instaan 
voor eventuele aanvullingen en wijzigingen daarvan. Hiervoor behoeft geen afzonderlijke bepaling 
in de wet te worden gehandhaafd. 
 
Vierde lid 
In het vierde lid is het huidige artikel 174 overgenomen in een aangepaste redactie. Deze sluit aan 
bij de redactie van de bepaling die geldt voor het proces-verbaal van verhoor door een 
opsporingsambtenaar (artikel 2.3.1.3).  
 
Vijfde lid 
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Het vijfde lid is nieuw en duidt aan wat wordt verstaan onder een aantekening. Indien is 
voorgeschreven dat de rechter-commissaris van een beslissing of handeling een aantekening bij de 
processtukken voegt, kan worden volstaan met vermelding van de beslissing of handeling en 
dagtekening. Deze bepaling wordt voorgesteld om enerzijds te bevorderen dat het dossier inzicht 
biedt in datgene wat door de rechter-commissaris is beslist en verricht. Daartoe wordt in dit 
hoofdstuk op diverse plaatsen voorgeschreven dat de rechter-commissaris een aantekening van 
zijn handeling of beslissing bij de processtukken voegt. Anderzijds wordt daarbij, om de 
administratieve belasting te beperken, niet vereist dat daartoe een proces-verbaal wordt 
opgemaakt, maar kunnen de gevraagde gegevens beknopt worden vastgelegd. De handelingen en 
beslissingen waarvan volgens de voorgestelde regeling in het onderhavige hoofdstuk aantekening 
wordt verlangd, zijn de beslissing tot uitstel tot een nader aangeduid moment van de beslissing op 
een vordering of een verzoek tot onderzoek (2.10.1.5, tweede lid), de beslissing tot uitstel van het 
verrichten van toegewezen onderzoek (2.10.1.5, derde lid), een termijnstelling voor het indienen 
van een vordering of een verzoek als bedoeld in artikel 2.10.1.1 respectievelijk 2.10.1.2 (artikel 
2.10.5.2) en de oproeping voor en uitkomst van een regiebijeenkomst (artikel 2.10.5.3, derde lid). 
 
Artikel 2.10.1.12 
In dit artikel is het huidige artikel 187a opgenomen. Voor de verdachte die geen raadsman heeft, 
wordt op last van de rechter-commissaris door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand een 
raadsman aangewezen, indien die raadsman bevoegd zou zijn enig verhoor bij te wonen. Het 
huidige artikel 187a heeft een brede strekking in die zin, dat de verdachte die niet over een 
raadsman beschikt, moet worden voorzien van rechtsbijstand in alle gevallen waarin de raadsman 
van de verdachte het recht heeft een verhoor door de rechter-commissaris bij te wonen. Dit 
betreft het verhoor van de getuige en de deskundige, maar kan zich ook uitstrekken tot een 
verhoor in het kader van een schouw (artikel 2.7.4.1; het huidige artikel 192). Daarom is deze 
bepaling opgenomen in deze titel met algemene bepalingen. 
 
Het huidige artikel 241b is opgenomen in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het 
nieuwe wetboek als een algemene bepaling inhoudende dat de rechten die in het nieuwe wetboek 
aan de verdachte zijn toegekend, ook door zijn raadsman kunnen worden uitgeoefend, tenzij de 
wet anders bepaalt (artikel 1.4.1.9). 
 
Titel 10.2 Bevoegdheden met betrekking tot de verdachte 
Deze titel bestaat uit een tweetal afdelingen. De eerste afdeling (10.2.1) bevat bepalingen over 
het verhoor van de verdachte en de tweede afdeling (10.2.2) bevat bepalingen over de observatie 
van de verdachte. 
 
Afdeling 10.2.1 Het verhoor van de verdachte 
 
Artikel 2.10.2.1.1 
Dit artikel is de opvolger van het huidige artikel 200. De rechter-commissaris kan de verdachte 
voor zich laten verschijnen voor verhoor. De woorden “laten verschijnen” duiden op de verdachte 
die zich in voorlopige hechtenis bevindt. De verdachte die zich in vrijheid bevindt, wordt 
opgeroepen. De verdachte is verplicht op deze oproeping te verschijnen. De rechter-commissaris 
kan bepalen dat de oproeping wordt betekend. Deze mogelijkheid moet worden gezien in verband 
met artikel 2.10.2.1.2. Op grond van dat artikel kan de rechter-commissaris, indien de verdachte 
op een betekende oproeping niet verschijnt, hem opnieuw oproepen en daarbij een bevel tot 
medebrenging geven. 
In het nieuwe wetboek wordt het begrip dagvaarding slechts gebruikt voor het formulier bedoeld in 
de huidige artikelen 258 en 412, waarmee de zaak op de terechtzitting aanhangig wordt gemaakt, 
inhoudende de beschuldiging en mededeling van rechten. In alle andere gevallen wordt de term 
oproeping gebruikt. Om deze reden wordt in alle andere gevallen waarin thans de term 
dagvaarding wordt gebruikt, dit begrip door oproeping vervangen. Ook wordt aangeduid of de 
oproeping betekend moet of kan worden, nu volgens het huidige artikel 586, eerste lid, dat is 
overgenomen in artikel 1.9.1.4 van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe 
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wetboek, een gerechtelijke mededeling alleen wordt betekend in de gevallen bij de wet bepaald, 
terwijl dagvaardingen steeds worden betekend. 
Betekening ligt in ieder geval in de rede in verband met de regeling van het bevel medebrenging. 
In de huidige wet wordt aangegeven dat dit bevel kan worden gegeven indien betrokkene op een 
dagvaarding niet is verschenen (zie bijvoorbeeld de artikelen 205 en 213, tweede lid). De mee te 
brengen persoon heeft in dat geval eerst de kans gekregen om vrijwillig te verschijnen. Betekening 
dient er dan toe zoveel mogelijk te verzekeren dat iemand op de hoogte komt van het feit dat hij 
voor de rechter-commissaris moet verschijnen, alvorens hem met behulp van de sterke arm te 
doen verschijnen. Verschijnt hij na die eerste dagvaarding (straks: oproeping) niet, dan zal een 
tweede oproeping moeten volgen. Daarbij en nadien kan dan een bevel medebrenging worden 
gegeven. In het nu toegelichte artikel wordt in verband gesproken over het niet verschijnen op 
een betekende oproeping. 
Het huidige artikel 200 is algemeen geformuleerd: de rechter-commissaris kan de verdachte voor 
zich doen verschijnen of dagvaarden indien hij dit nodig acht. Deze formulering stamt uit de tijd 
van het gerechtelijk vooronderzoek, waarbij als uitgangspunt gold dat de rechter-commissaris de 
verdachte zo spoedig mogelijk na het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek hoorde en 
overigens indien hij dit nodig achtte. De bevoegdheid is na inwerkingtreding van de Wet 
versterking positie rechter-commissaris echter deel gaan uitmaken van de diverse bevoegdheden 
die de rechter-commissaris kan uitoefenen wanneer hij op vordering van de officier van justitie, op 
verzoek van de verdachte, of in de daartoe aangewezen gevallen ambtshalve, onderzoek verricht. 
Daarom is er aanleiding om de bevoegdheid thans anders te formuleren. Aanleiding tot een 
verhoor van de verdachte door de rechter-commissaris kan bijvoorbeeld de wens zijn om een 
eerder aangehouden verdachte die zich inmiddels in vrijheid bevindt, over hetzelfde feit nogmaals 
te verhoren, terwijl deze niet van zins is daaraan vrijwillig mee te werken. Het verhoor kan ook 
dienen om de verdachte te confronteren met getuigen of met afgelegde getuigenverklaringen. 
 
Artikel 2.10.2.1.2 
In dit artikel is het huidige artikel 205 inhoudelijk ongewijzigd overgenomen. Het artikel gaat over 
de bevoegdheid van de rechter-commissaris om een bevel tot medebrenging te geven indien de 
verdachte niet verschijnt op een betekende oproeping voor verhoor. In de redactie is dagvaarding 
gewijzigd in oproeping. Zie daarover de toelichting bij artikel 2.10.2.1.1. 
 
Artikel 2.10.2.1.3 
Dit artikel betreft de bevoegdheid van de rechter-commissaris om de meegebrachte verdachte in 
verzekering te stellen. Het huidige artikel 206 is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen. Omwille 
van een eenduidige terminologie door het hele wetboek heen is de zinsnede “indien dit in het 
belang van het onderzoek dringend noodzakelijk is” gewijzigd in “indien het belang van het 
onderzoek dit dringend vereist”. Daarmee is geen inhoudelijke wijziging beoogd. 
 
Artikel 2.10.2.1.4 
Dit artikel betreft een samenvoeging van de huidige artikelen 202, waarin is bepaald dat het 
verhoor van de verdachte kan geschieden op de plaats waar verdachte zich ophoudt en dat de 
rechter-commissaris met door hem aangewezen personen elke plaats kan betreden, en 192, 
tweede lid, waarin is bepaald dat de rechter-commissaris bij een schouw de verdachte, getuigen 
en deskundigen op die plaats kan verhoren. Het nieuwe artikel heeft hierdoor meer het karakter 
van een algemene bepaling gekregen en biedt de rechter-commissaris de mogelijkheid de 
verdachte op elke gewenste plaats te verhoren. 
 
Het huidige artikel 203, dat de bevoegdheid van de rechter-commissaris bevat om het verhoor op 
te dragen aan de bevoegde rechterlijke ambtenaar in de landen Aruba, Sint Maarten of Curaçao 
dan wel op een van de BES-eilanden als de verdachte zich daar bevindt, is achterhaald en daarom 
niet overgenomen. Binnen de huidige staatkundige verhoudingen kan de Nederlandse wetgever 
geen voorschriften geven over de rechtspleging in de andere Rijksdelen. 
 
Artikel 2.10.2.1.5  
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Eerste lid 
De eerste twee leden van het huidige artikel 191, die handelen over de oproeping van een tolk, 
zijn vervat in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek voor wat 
betreft de verdachte (artikel 1.4.1.3) en voor wat betreft de getuige (artikel 1.6.1.2). Alleen artikel 
191, derde lid, over de beëdiging van de tolk die geen beëdigde tolk in de zin van de Wet beëdigde 
tolken en vertalers is, is hier overgenomen. In artikel 1.1.2.6 zoals opgenomen in het genoemde 
wetsvoorstel is aangeduid dat onder bijstand van een tolk aan een verdachte, getuige of 
deskundige die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, mede wordt begrepen bijstand 
van een daartoe geschikte persoon als tolk aan een verdachte, getuige of deskundige die niet of 
slechts zeer gebrekkig kan horen of spreken. 
Ook de vaststelling van de identiteit van de verdachte en de getuige door de rechter-commissaris 
is opgenomen in een algemene bepaling in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het 
nieuwe wetboek (artikel 1.2.1.8). Voor de deskundige is dit geregeld in titel 10.4. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is het voorschrift opgenomen voor de rechter-commissaris om de verdachte 
mede te delen dat hij niet tot antwoorden verplicht is en daarvan melding te maken in het proces-
verbaal. In het nieuwe wetboek wordt deze verplichting opgenomen bij elke fase van het 
strafproces waarin de verdachte kan worden verhoord. 
 
Artikel 2.10.2.1.6 
  
Eerste en tweede lid 
Deze bepalingen betreffen de bevoegdheid van de officier van justitie het verhoor van de 
verdachte bij te wonen en zijn inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 186, 
eerste en tweede lid. Het huidige artikel 186 kent aan de officier van justitie de algemene 
bevoegdheid toe tot het bijwonen van verhoren door de rechter-commissaris. Als gevolg van de 
uitsplitsing in dit hoofdstuk van bevoegdheden van de rechter-commissaris over verschillende 
titels al naar gelang het gaat om de verdachte, de getuige en de deskundige, is deze bepaling 
beperkt tot het bijwonen van het verhoor van de verdachte. In de titels over de getuige en de 
deskundige wordt deze bepaling van overeenkomstige toepassing verklaard. 
 
Derde lid 
In het derde lid is ten opzichte van het huidige artikel 186, derde lid, toegevoegd dat de rechter-
commissaris de officier van justitie in de gelegenheid stelt zelf vragen te stellen aan de verdachte. 
Over de bevoegdheid van de officier van justitie om niet alleen vragen op te geven die hij aan de 
verdachte gesteld wenst te zien, maar deze ook zelf vragen te stellen rept artikel 186 niet, maar 
de wet gaat, afgaande op de tekst van artikel 187b, eerste lid, wel van die bevoegdheid uit. In het 
derde lid wordt deze bevoegdheid geëxpliciteerd, maar wordt het geschikte moment waarop de 
officier van justitie de gelegenheid krijgt om vragen te stellen overgelaten aan het oordeel van de 
rechter-commissaris. Deze behoudt zo de mogelijkheid om het verhoor, dat onder zijn leiding 
plaatsvindt, in goede banen te leiden. Om dezelfde reden is ook toegevoegd dat de rechter-
commissaris kan bepalen dat vragen door zijn tussenkomst worden gesteld. 
 
Artikel 2.10.2.1.7  
 
Eerste lid 
Het eerste lid, dat het recht van de raadsman betreft om het verhoor van de verdachte bij te 
wonen, is de opvolger van artikel 186a, eerste lid. Dat artikellid heeft echter betrekking op het 
bijwonen van de raadsman van de verdachte van alle verhoren door de rechter-commissaris. Het 
eerste lid spitst zich toe op het verhoor van de verdachte. De zinsnede “tenzij het belang van het 
onderzoek dit verbiedt” kan daarom voor deze situatie vervallen. Het is niet goed denkbaar dat het 
belang van het onderzoek een verhoor door de rechter-commissaris van de verdachte buiten 
aanwezigheid van zijn raadsman vergt. De enige situatie waarin een dergelijk belang aan de orde 
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kan zijn betreft die waarin het vrije verkeer tussen raadsman en verdachte tijdelijk is belemmerd 
op grond van artikel 1.4.2.2.2 (het huidige artikel 46). In dat geval wordt echter na kennisgeving 
door de officier van justitie aan de voorzitter van de rechtbank een (andere) raadsman voor de 
verdachte aangewezen, zodat laatstgenoemde tijdens een verhoor door de rechter-commissaris 
altijd verzekerd zal zijn van rechtsbijstand. Het recht van de raadsman om het verhoor van een 
getuige of een deskundige bij te wonen is in de desbetreffende titels geregeld. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid wordt artikel 2.10.2.1.6, derde lid, van overeenkomstige toepassing verklaard 
(het huidige artikel 186a, derde lid). Dit betekent dat de raadsman vragen mag opgeven die hij 
gesteld wenst te zien. Ook hij krijgt, zoals in artikel 2.10.2.1.6, derde lid, is bepaald, op een door 
de rechter-commissaris geschikt geacht moment de gelegenheid zelf vragen te stellen aan zijn 
cliënt. De rechter-commissaris kan bepalen dat vragen door zijn tussenkomst worden gesteld. 
 
Artikel 2.10.2.1.8  
 
Eerste lid 
Het eerste lid is nieuw en regelt, in lijn met het huidige artikel 187c met betrekking tot het verhoor 
van een getuige of deskundige, dat de rechter-commissaris bijzondere toegang kan verlenen tot 
het verhoor van een verdachte. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een 
vertrouwenspersoon van de verdachte of een bepaalde deskundige, zoals in de praktijk wel 
voorkomt. Voorgesteld wordt deze mogelijkheid te codificeren. Het gaat om een discretionaire 
bevoegdheid van de rechter-commissaris en om een uitzonderingssituatie. 
 
Tweede lid 
Ook het tweede lid is nieuw. Het voegt de expliciete mogelijkheid toe dat de rechter-commissaris 
tijdens het verhoor vragen laten stellen door een opsporingsambtenaar. Dit kan van nut zijn in 
gevallen waarin een opsporingsambtenaar over specifieke kennis of deskundigheid beschikt. Deze 
bevoegdheid impliceert dat de rechter-commissaris zelf bij het verhoor aanwezig is en daarover 
ook de leiding heeft. 
 
Artikel 2.10.2.1.9 
In dit artikel zijn de huidige artikelen 188 en 189 samengevoegd en inhoudelijk ongewijzigd 
overgenomen. Het artikel heeft betrekking op het nemen van maatregelen om te voorkomen dat 
verdachten, getuigen en deskundigen voorafgaand aan of tijdens het verhoor met elkaar 
overleggen, en op het afzonderlijk verhoren van deze personen tenzij de rechter-commissaris een 
confrontatie gelast of hen gezamenlijk wenst te verhoren. Het artikel is toegeschreven naar de 
verdachte, maar wordt in de volgende titels van overeenkomstige toepassing verklaard op het 
verhoor van de getuige en de deskundige. 
 
Artikel 2.10.2.1.10 
Dit artikel is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 209 en regelt dat de 
rechter-commissaris de verdachte bij zijn verhoor de korte inhoud voorhoudt van de verklaringen 
van getuigen en deskundigen die buiten zijn tegenwoordigheid zijn gehoord. 
 
Afdeling 10.2.2 Observatie van de verdachte 
 
Artikel 2.10.2.2.1 
Dit artikel is de opvolger van het huidige artikel 196. De nadruk ligt in de nieuwe formulering niet 
zozeer op het bevel tot overbrenging, maar op het bevel dat een onderzoek naar de 
geestvermogens van de verdachte zal worden ingesteld. In de oude formulering kwam tot 
uitdrukking dat overbrenging naar een ziekenhuis of inrichting slechts aan de orde is, indien het 
onderzoek naar de geestvermogens niet voldoende op andere wijze kan plaatsvinden. In de 
nieuwe formulering komt dit tot uitdrukking in de woorden “zo nodig”. Inhoudelijk is hiermee geen 
wijziging beoogd. 
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Artikel 2.10.2.2.2 
In dit artikel is het huidige artikel 197 inhoudelijk ongewijzigd overgenomen. In het tweede lid is 
de zinsnede “met de last tot overbrenging” geschrapt en wordt kortheidshalve verwezen naar het 
bevel. De aanduiding “dat, waarbij een daartoe stekkend verzoek van de verdachte is afgewezen” 
is gewijzigd in “dan wel de beslissing tot afwijzing van een verzoek van de verdachte”, omdat de 
verwijzing in het huidige artikel naar een bevel in geval van een afwijzing van een verzoek 
wonderlijk aandoet. Het huidige artikel 197, vierde lid, is niet gehandhaafd, omdat de mogelijkheid 
voor de rechtbank om de rechter-commissaris een nader onderzoek te doen instellen in algemene 
zin is voorzien in de raadkamerprocedure van het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het 
nieuwe wetboek (artikel 1.2.3.10, derde lid). 
 
Artikel 2.10.2.2.3 
Dit artikel is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit artikel 198. 
 
Titel 10.3 Het verhoor van de getuige  
Deze titel valt in zeven afdelingen uiteen. Het gaat om achtereenvolgens algemene bepalingen 
(10.3.1), de gijzeling van een getuige (10.3.2), bedreigde getuigen (10.3.3), verdachte getuigen 
aan wie toezeggingen zijn gedaan (10.3.4), veroordeelde getuigen aan wie toezeggingen zijn 
gedaan (10.3.5), maatregelen tot bescherming van getuigen (10.3.6) en afgeschermde getuigen 
(10.3.7). 
 
Afdeling 10.3.1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 2.10.3.1.1 
 
Eerste lid 
Dit artikel is de opvolger van het huidige artikel 210, waarin de bevoegdheid van de rechter-
commissaris tot het verhoren van getuigen is vastgelegd. De redactie is aangepast en de huidige 
artikelen 186 en 213, eerste lid, zijn daarin geïntegreerd. De getuige wordt opgeroepen en is 
verplicht op deze oproep te verschijnen. De rechter-commissaris kan bepalen dat de oproeping 
wordt betekend. Deze mogelijkheid moet worden gelezen in verband met het in artikel 2.10.3.1.2 
van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 2.10.2.1.2. Indien de getuige niet verschijnt, 
kan de rechter-commissaris hem ingevolge dat artikel opnieuw oproepen en daarbij een bevel tot 
medebrenging geven. In de huidige wet is de plicht om te verschijnen verbonden aan de 
dagvaarding als getuige (artikel 213, eerste lid), en kan ten aanzien van de getuige die niet op de 
dagvaarding verschijnt, opnieuw een dagvaarding uitgaan met daarbij, of nadien, een bevel tot 
medebrenging. In het eerste lid is het begrip dagvaarding verruild voor oproeping en is 
uitdrukkelijk bepaald dat de getuige verplicht is te verschijnen op die oproeping. Verder wordt 
kortheidshalve verwezen naar de toelichting bij artikel 2.10.2.1.1. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is het huidige artikel 186, eerste lid, overgenomen. De officier van justitie is 
bevoegd het getuigenverhoor bij te wonen. Artikel 2.10.2.1.6, tweede en derde lid, zijn van 
overeenkomstige toepassing en betreffen het tweede en derde lid van het huidige artikel 186. 
Aldus is de officier van justitie in de gelegenheid om bij het getuigenverhoor aanwezig te zijn, 
zonder dat het onderzoek daardoor mag worden opgehouden. Verder kan de officier van justitie de 
vragen opgeven die hij gesteld wenst te zien en (nieuw) de getuige ook zelf vragen stellen op een 
naar het oordeel van de rechter-commissaris geschikt moment. Zie voor deze laatste mogelijkheid 
de toelichting bij artikel 2.10.2.1.6. 
 
Derde lid 
De toevoeging in het tweede lid dat de rechter-commissaris de officier van justitie in kennis stelt 
van de tijd en plaats van het verhoor houdt verband met het derde lid, dat inhoudelijk 
overeenkomt met het huidige artikel 210, derde lid. Wanneer het namelijk blijkt te gaan om een 
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getuige aan wie de officier van justitie heeft toegezegd dat hij slechts als bedreigde of 
afgeschermde getuige zal worden gehoord, is de officier van justitie in de gelegenheid de rechter-
commissaris en de verdachte daarvan schriftelijk in kennis te stellen en om meteen de vordering 
als bedoeld in artikel 2.10.3.3.1, eerste lid (het huidige artikel 226a, eerste lid) of artikel 
2.10.3.6.1, eerste lid (het huidige artikel 226m, eerste lid), in te dienen. 
 
Vierde lid 
Het vierde lid komt overeen met het huidige artikel 210, vierde lid. 
 
Artikel 2.10.3.1.2 
Dit artikel is nieuw. In het artikel worden enkele bepalingen die gelden voor het verhoor door de 
rechter-commissaris van de verdachte van overeenkomstige toepassing verklaard op het verhoor 
van een getuige. Het gaat om de artikelen 2.10.2.1.2 (bevel medebrenging), 2.10.2.1.3 
(inverzekeringstelling), 2.10.2.1.4 (verhoor op locatie), 2.10.2.1.5, eerste lid (tolk), 2.10.2.1.8 
(bijzondere toegang) en 2.10.2.1.9 (maatregelen ter voorkoming contact 
verdachte/getuigen/deskundigen). 
 
Artikel 2.10.3.1.3 
 
Eerste lid 
Het eerste lid is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 186a, eerste lid, en 
bevat het recht van de raadsman van de verdachte om bij het verhoor van de getuige aanwezig te 
zijn. Dit recht geldt voor zover het belang van het onderzoek zich daartegen niet verzet. Het 
oordeel of, en zo ja, in hoeverre hiervan sprake is, komt toe aan de rechter-commissaris. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid wordt artikel 2.10.2.1.6, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing 
verklaard. Dit correspondeert met het huidige artikel 186a, derde lid, en betekent dat de 
raadsman in de gelegenheid is het verhoor bij te wonen zonder dat het onderzoek daardoor mag 
worden opgehouden en dat hij vragen mag opgeven die hij gesteld wenst te zien. Ook hij krijgt, 
zoals in artikel 2.10.2.1.6, derde lid is bepaald, op een door de rechter-commissaris geschikt 
geacht moment de gelegenheid zelf vragen te stellen aan de getuige. Het huidige artikel 186a, 
tweede lid, dat betrekking heeft op de aanwezigheid van de verdachte bij het getuigenverhoor, is 
in gewijzigde vorm opgenomen in artikel 2.10.3.1.4. 
 
Artikel 2.10.3.1.4  
Dit artikel heeft betrekking op de aanwezigheid van de verdachte bij het getuigenverhoor en is 
nieuw. Ten opzichte van de bestaande regeling van de artikelen 186a, tweede lid, en 187, eerste 
lid, wordt voorgesteld om de hoofdregel dat de verdachte bij het getuigenverhoor “niet aanwezig 
is, tenzij” om te keren naar “aanwezig is, tenzij”. In het huidige artikel 186a, tweede lid, is 
bepaald dat de rechter-commissaris de verdachte, indien hij dit in het belang van het onderzoek 
wenselijk acht, in de gelegenheid kan stellen het verhoor van een getuige of deskundige bij te 
wonen. Op grond van het huidige artikel 187 gaat hij daartoe over indien een gegrond vermoeden 
bestaat dat de getuige of deskundige niet op de terechtzitting zal kunnen verschijnen of dat de 
gezondheid of het welzijn van de getuige of deskundige, kort gezegd, aan het afleggen van een 
verklaring op de terechtzitting in de weg staat. In het nu toegelichte artikel wordt als uitgangspunt 
in de wettelijke regeling tot uitdrukking gebracht dat de verdachte in de gelegenheid is een 
getuigenverhoor bij de rechter-commissaris bij te wonen. Dit is een uitvloeisel van het in de 
contourennota (blz. 37) vermelde voornemen te regelen dat de verdachte vaker dan thans het 
geval is, bij verhoren van getuigen aanwezig kan zijn. Aldus wordt met betrekking tot 
getuigenverhoren die niet door de zittingsrechter wordt afgenomen maar door de rechter-
commissaris, zoveel mogelijk gelegenheid geschapen om het ondervragingsrecht te kunnen 
uitoefenen. Er zijn wel drie uitzonderingsgronden op de hoofdregel geformuleerd. 
 
Eerste lid 
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In het eerste lid wordt eerst de (nieuwe) hoofdregel vermeld: de rechter-commissaris stelt de 
verdachte op zijn verzoek in de gelegenheid het verhoor bij te wonen. De verdachte doet dit 
verzoek bij gelegenheid van een verzoek aan de rechter-commissaris tot het doen van onderzoek 
als bedoeld in artikel 2.10.1.2, of zo spoedig mogelijk nadat hem is meegedeeld dat de rechter-
commissaris ambtshalve, op vordering van de officier van justitie of na verwijzing door de 
rechtbank een getuige zal verhoren. 
De verwijzing naar artikel 1.4.1.8 betreft de vaststelling van de identiteit van de verdachte indien 
hij bij het verhoor aanwezig is. Dit voorschrift is afkomstig uit het huidige artikel 29c, waarin is 
voorgeschreven dat de rechterlijk ambtenaar in alle gevallen dat de verdachte wordt verhoord of 
een verhoor bijwoont, diens identiteit vaststelt. Artikel 29c keert in het nieuwe wetboek als 
zodanig niet terug. Dit houdt verband met de keuze om in de procesfase waar dat aan de orde is 
in de wet aan te geven wanneer de verhorende autoriteit de identiteit van de verdachte moet 
vaststellen. De wijze waarop dit gebeurt is geregeld in artikel 1.4.1.8. 
Verder is bepaald dat artikel 2.10.2.1.6, derde lid, van overeenkomstige toepassing is. Hierdoor is 
verzekerd dat ook de verdachte de vragen kan opgeven die hij gesteld wenst te zien en dat hij 
door de rechter-commissaris op een geschikt moment in de gelegenheid wordt gesteld vragen aan 
de getuige te stellen. De rechter-commissaris kan bepalen dat vragen door zijn tussenkomst 
worden gesteld. 
 
Tweede lid 
Op de hoofdregel in het eerste lid zijn drie uitzonderingen geformuleerd. Het tweede lid bevat drie 
gronden waarop de rechter-commissaris het verzoek van de verdachte kan afwijzen. Hij kan dit 
doen ambtshalve, op vordering van de officier van justitie of op verzoek van de getuige. In de 
eerste plaats kan de rechter-commissaris het verzoek van de verdachte om aanwezig te zijn bij 
het getuigenverhoor afwijzen, indien hij van oordeel is dat de gezondheid of het welzijn van de 
getuige door de aanwezigheid van de verdachte schade zal lijden en het voorkomen van die 
schade zwaarder moet wegen dan het belang van de verdachte om bij het verhoor met de getuige 
aanwezig te zijn. Het beschermen van getuigen, die de gelegenheid moeten hebben vrijuit te 
verklaren, is naast het uit artikel 6 EVRM voortvloeiende ondervragingsrecht van de verdachte een 
rechtens te beschermen belang. Schade aan welzijn of gezondheid kan dreigen indien vermoedens 
bestaan van intimidatie of bedreiging van de kant van de verdachte of indien het afleggen van een 
verklaring in aanwezigheid van de verdachte voor de getuige die tevens slachtoffer is, 
onoverkomelijk of onnodig belastend is (secundaire victimisatie). 
In de tweede plaats kan de rechter-commissaris het verzoek afwijzen, indien het belang van het 
onderzoek zich tegen de aanwezigheid van de verdachte bij het verhoor verzet. Dit belang zal de 
rechter-commissaris in ieder individueel geval moeten afwegen tegen het belang van de verdachte 
om bij het verhoor aanwezig te zijn. Er kan sprake zijn van de situatie waarin de verdachte niet op 
de hoogte is van het verhoor van de getuige. Ook als hij dat wel is, kan het belang van het 
onderzoek met zich brengen dat de verdachte niet bij het getuigenverhoor aanwezig kan zijn, 
bijvoorbeeld omdat de verdachte met de inhoud van het verhoor op grond van tactische 
overwegingen nog niet op de hoogte moet komen. 
In de derde plaats kan het belang van een goede rechtspleging zich tegen de aanwezigheid van de 
verdachte verzetten. Daarbij moet gedacht worden aan gevallen waarin het ordelijk verloop van 
het verhoor ernstig verstoord kan worden wanneer de verdachte aanwezig is, bijvoorbeeld 
wanneer de verdachte gestoord gedrag vertoont of de verdachte en de getuige elkaar vijandig 
gezind zijn. 
Indien de verdachte niet wordt toegestaan bij het verhoor aanwezig te zijn, kan, wanneer de reden 
van zijn afwezigheid daaraan niet in de weg staat, gezocht worden naar compenserende 
maatregelen. Zoals het horen of verhoren van personen op grond van het huidige artikel 131a per 
videoconferentie al mogelijk is, kan ook voor dit doel op grotere schaal gebruik worden gemaakt 
van rechtstreekse audiovisuele verbindingen, opdat de verdachte op een andere plaats of in een 
andere ruimte het verhoor kan volgen. Ook zou hem in voorkomend geval de gelegenheid kunnen 
worden geboden tussentijds te overleggen met zijn raadsman, zodat de verdachte langs die weg 
aanvullende vragen kan stellen.  
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Derde en vierde lid 
Het huidige artikel 187, tweede lid, is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen en verdeeld over twee 
leden. Daarin is bepaald dat de rechter-commissaris kan bevelen dat de verdachte de plaats van 
verhoor zal verlaten en dat hij kan bepalen dat de verdachte en de raadsman het verhoor niet 
mogen bijwonen indien bepaalde gegevens niet openbaar mogen worden (zie artikel 2.10.3.1.7). 
In het laatstgenoemde geval mag ook de officier van justitie niet bij het verhoor aanwezig zijn. 
 
Vijfde lid 
Het vijfde lid is de opvolger van het huidige artikel 187, derde lid. Daarin wordt bepaald dat de 
officier van justitie, de verdachte en de raadsman, indien de getuige buiten hun aanwezigheid 
wordt ondervraagd, vragen kunnen opgeven die zij gesteld wensen te zien. Nadien worden zij 
ingelicht over wat de getuige in hun afwezigheid heeft verklaard, voor zover dit met de belangen 
genoemd in artikel 2.10.3.1.7, eerste lid, verenigbaar is. Voor de officier van justitie en de 
raadsman is de mogelijkheid vragen op te geven al voorzien in artikel 2.10.3.1.1, tweede lid, 
respectievelijk 2.10.3.1.3, tweede lid, maar die bepalingen voorzien tevens in de mogelijkheid tot 
ondervraging van de getuige en veronderstellen dus aanwezigheid bij het verhoor. Daarvan is in 
de gevallen waarop het vijfde lid betrekking heeft, geen sprake. Voor de verdachte is de 
mogelijkheid vragen op te geven voorzien in het huidige artikel 186a, derde lid. 
 
Artikel 2.10.3.1.5 
 
Eerste tot en met derde lid 
Dit artikel regelt de beëdiging van getuigen en is de opvolger van de huidige artikelen 215 tot en 
met 216a. Zoals aangekondigd in de contourennota (blz. 37) wordt voorgesteld om, anders dan 
onder de huidige regeling het geval is, getuigen door de rechter-commissaris in alle gevallen te 
laten beëdigen. Gezien de ontstane praktijk waarin getuigen die door de rechter-commissaris zijn 
verhoord in veel gevallen niet opnieuw op de terechtzitting worden verhoord (en daar dus niet 
alsnog beëdigd worden), terwijl die verklaringen wel als bewijsmiddel worden gebruikt, wordt 
bepaald dat getuigen steeds worden beëdigd voorafgaand aan het verhoor door de rechter-
commissaris. Dit wijkt af van het huidige artikel 216, eerste en tweede lid, waarin is aangeduid 
wanneer de rechter-commissaris een getuige moet (eerste lid) of kan (tweede lid) beëdigen. Het 
voorschrift om getuigen in alle gevallen voor hun verhoor door de rechter-commissaris te 
beëdigen, is een vereenvoudiging die een heldere en eenduidige werkwijze bevordert, terwijl deze 
nauwelijks een toename van de werklast met zich brengt. 
Overeenkomstig het huidige artikel 216a, eerste, tweede en vierde lid, wordt bepaald dat de 
rechter-commissaris de getuige beëdigt dat hij de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal 
zeggen en verder dat in plaats van beëdiging wordt volstaan met een aanmaning om de gehele 
waarheid en niets dan de waarheid te zeggen, indien een getuige met een gebrekkige ontwikkeling 
of ziekelijke stoornis van de geestvermogens naar het oordeel van de rechter-commissaris de 
betekenis van de eed niet voldoende beseft, of indien de getuige de leeftijd van zestien jaar nog 
niet heeft bereikt. De beëdiging of aanmaning wordt in het proces-verbaal vermeld. 
 
Artikel 2.10.3.1.6 
Dit artikel is de opvolger van het huidige artikel 190 behoudens voor wat betreft de vaststelling 
van de identiteit van de getuige in het eerste lid van dat artikel. De vaststelling van de identiteit 
van de verdachte en de getuige door de rechter-commissaris is opgenomen in een algemene 
bepaling in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek (artikel 1.2.1.8). 
Voor de deskundige is dit geregeld in titel 10.4. Het voorgestelde artikel betreft de vraag of de 
getuige bloed- of aanverwant is van de verdachte indien deze bekend en zo ja, in welke graad en 
voorts de mogelijkheid om zo nodig te beletten dat wordt gevraagd naar identificerende gegevens. 
De tekst verwijst naar artikel 1.6.1.1 (het huidige artikel 27a, eerste lid). Op grond van dat artikel 
wordt gevraagd naar de naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum, het adres waarop 
de getuige in de basisregistratie personen is ingeschreven en het adres van zijn feitelijke 
verblijfplaats. Indien twijfel bestaat over zijn identiteit kan de vaststelling verder een onderzoek 
omvatten van het identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. 
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Artikel 2.10.3.1.7 
Het huidige artikel 187d over het door de rechter-commissaris beletten dat bepaalde gegevens ter 
kennis komen van de officier van justitie, de verdachte en diens raadsman, is in dit artikel 
inhoudelijk ongewijzigd overgenomen. In de aanhef van het eerste lid is de eerste vermelding van 
het begrip “raadsman” weggelaten, omdat op grond van het in het wetsvoorstel tot vaststelling 
van Boek 1 van het nieuwe wetboek opgenomen artikel 1.4.1.9 de rechten die in dit wetboek aan 
de verdachte zijn toegekend, ook door zijn raadsman kunnen worden uitgeoefend, tenzij de wet 
anders bepaalt. 
 
Artikel 2.10.3.1.8 
Dit artikel is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 187b. 
 
Afdeling 10.3.2 Gijzeling 
 
Artikel 2.10.3.2.1 tot en met 2.10.3.2.5 
Deze artikelen zijn inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit de huidige artikelen 221 tot en met 
225, behoudens de hierna te bespreken inhoudelijke wijziging in artikel 2.10.3.2.5 (het huidige 
artikel 225). In artikel 2.10.3.2.1 zijn twee redactionele wijzigingen aangebracht. In het eerste lid 
is het woord “daarover” voor alle duidelijkheid vervangen door “over het voortduren van de 
gijzeling” en in het tweede lid is de zinsnede “in gijzeling zal worden gehouden of daaruit zal 
worden ontslagen” vervangen door: in gijzeling wordt gehouden of daaruit wordt ontslagen. Artikel 
2.10.3.2.2 is de opvolger van het huidige artikel 222, met dien verstande dat is uitgegaan van de 
gewijzigde tekst zoals die komt te luiden na aanvaarding en inwerkingtreding van het wetsvoorstel 
bronbescherming in strafzaken (Kamerstukken II 2014/15, 34 032, nr. 2). In artikel 2.10.3.2.5, 
vierde lid, is aan de bevoegdheid van de rechter-commissaris om aan de advocaat op diens 
verzoek toe te staan kennis te nemen van overige processtukken voor zover het belang van het 
onderzoek zich daartegen niet verzet, het vereiste van instemming van de officier van justitie 
toegevoegd. Gezien de verantwoordelijkheid van de officier van justitie voor de samenstelling van 
het procesdossier en zijn zeggenschap over de inzage in en verstrekking van processtukken, ligt 
het voor de hand dat hij degene is die aangeeft of het belang van het onderzoek zich tegen 
kennisneming door de advocaat van de gegijzelde getuige verzet. Het gaat hier niet, zoals in het 
derde lid, om de processen-verbaal van verhoor van zijn eigen cliënt, maar om overige 
processtukken in de zaak, waarvan juist hij kan aangeven of het belang van het onderzoek in de 
weg staat aan de kennisneming daarvan. 
 
Afdelingen 10.3.3 tot en met 10.3.6  
De artikelen uit de afdelingen over bedreigde getuigen (afdeling 10.3.3), getuigen aan wie 
toezeggingen zijn gedaan (afdeling 10.3.4), maatregelen tot bescherming van getuigen (afdeling 
10.3.5) en afgeschermde getuigen (afdeling 10.3.6) zijn inhoudelijk ongewijzigd overgenomen 
behoudens enkele redactionele aanpassingen, zoals het gebruik van het begrip “beslissing” in 
plaats van “beschikking” (bijvoorbeeld artikel 2.10.3.3.1 en 2.10.3.3.2) en de weglating van de 
zinsnede “in het belang van het onderzoek” (artikel 2.10.3.3.4). In de artikelen 2.10.3.4.4 (226j), 
2.10.3.6.1 (226m) en 2.10.3.6.2 (226n) is het begrip “horen” gewijzigd in “verhoren” om de tekst 
in overeenstemming te brengen met de betekenis die aan deze begrippen in het nieuwe wetboek 
wordt toegekend. In enkele artikelen wordt in plaats van “hoger beroep” gesproken over “beroep” 
omdat sprake is van een rechtsmiddel tegen een beslissing van de rechter-commissaris bij de 
raadkamer van dezelfde rechtbank waaraan de rechter-commissaris is verbonden (zie de artikelen 
2.10.3.3.1 en volgende, 2.10.3.4.3 en 2.10.3.6.1). De term “hoger beroep” wordt gebruikt in alle 
gevallen waarin het gaat om een rechtsmiddel dat bij een hogere instantie wordt ingesteld tegen 
een rechterlijke beslissing. 
 
Ingevoegd is artikel 2.10.3.3.3 dat handelt over het instellen van beroep door de getuige tegen de 
beslissing van de rechter-commissaris inzake het verborgen houden van zijn identiteit. Dit betreft 



297 
 

een inhoudelijk ongewijzigde verplaatsing van het huidige artikel 451b, dat hier beter op zijn 
plaats is dan binnen de Vijfde Titel van het Derde Boek van het huidige wetboek. 
 
Eveneens ingevoegd is artikel 2.10.3.6.8 dat handelt over de exclusieve bevoegdheid van de 
rechter-commissaris in de Rechtbank Rotterdam om bevoegdheden uit te oefenen met betrekking 
tot afgeschermde getuigen. Dit betreft het huidige artikel 178a, derde lid. Het is geplaatst in 
afdeling 10.3.6 omdat de exclusieve bevoegdheid ook uitsluitend geldt voor de bevoegdheden in 
deze afdeling. De woorden “het geven van bevelen” zijn geschrapt omdat het uitoefenen van 
bevoegdheden het geven van bevelen omvat, ook indien de wet impliceert dat een bevel moet 
worden gegeven. De woorden “of doen uitoefenen” zijn geschrapt omdat het begrip “uitoefenen 
van bevoegdheden” functioneel wordt uitgelegd. Ook indien anderen voor hem feitelijk handelen 
ter uitvoering van de aan hem toegekende bevoegdheid, is sprake van het uitoefenen van een 
bevoegdheid door de rechter-commissaris. Zodoende staat buiten kijf dat hij daarvoor ook 
verantwoordelijk is. Ten opzichte van de algemene bevoegdheid die in het wetsvoorstel tot 
vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek is opgenomen in artikel 1.2.4.2, tweede lid, om 
een bevoegdheid ook binnen het rechtsgebied van een andere rechtbank uit te oefenen, is een 
beperking aangebracht. De tweede volzin van artikel 1.2.4.2, tweede lid, wordt in het hier 
toegelichte artikel buiten toepassing verklaard. Bij de exclusiviteit van de bevoegdheid van de 
rechter-commissaris ten aanzien van de in deze afdeling geregelde getuige past niet, dat hij bij 
optreden buiten de grenzen van zijn eigen arrondissement, daarover zijn ambtgenoot inlicht. 
 
Titel 10.4 De benoeming en het verhoor van een deskundige 
Deze titel valt in twee afdelingen uiteen. Afdeling 10.4.1 heeft betrekking op de benoeming van 
een deskundige; afdeling 10.4.2 op zijn verhoor. 
 
Afdeling 10.4.1 De benoeming van een deskundige 
 
Artikel 2.10.4.1.1 
 
Eerste lid 
In het eerste lid worden het huidige artikelen 176 en 227 samengevoegd. De bevoegdheid maakt 
deel uit van de diverse bevoegdheden die de rechter-commissaris op grond van dit hoofdstuk kan 
uitoefenen wanneer hij op vordering van de officier van justitie, op verzoek van de verdachte of, in 
de daartoe aangewezen gevallen ambtshalve, onderzoek verricht, en de formulering is daarop 
afgestemd. De rechter-commissaris kan een of meer deskundigen benoemen overeenkomstig 
artikel 1.7.1 (het huidige artikel 51i), waarin is opgenomen waartoe de opdracht aan de 
deskundige strekt en waarin wordt verwezen naar de algemene maatregel van bestuur waarin 
regels worden gesteld betreffende de kwalificaties waaraan deskundigen moeten voldoen. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit artikel 227, tweede lid. Met betrekking 
tot artikel 1.7.3, tweede lid (het huidige artikel 51k, tweede lid), is bepaald dat dit van toepassing 
en niet van overeenkomstige toepassing is. 
 
Artikelen 2.10.4.1.2 
Dit artikel is inhoudelijk ongewijzigd uit het huidige artikel 228 overgenomen. 
 
Artikel 2.10.4.1.3  
Dit artikel is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 229. In het eerste lid is 
het als overbodig te beschouwen zinsdeel “voor het uitbrengen van zijn rapport” geschrapt. 
  
Artikel 2.10.4.1.4 
Dit artikel is inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 230. In plaats van 
“rapport” is in het eerste lid de term “verslag” gebruikt omdat dit consistent is met het vervolg van 
de bepaling en met de bepalingen van artikel 1.7.1 (het huidige artikel 51i) en volgende. 
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Artikel 2.10.4.1.5 
Dit artikel gaat over het opdragen van nader onderzoek aan de deskundige die verslag heeft 
uitgebracht, dan wel aan een, alsdan te benoemen, andere deskundige. Ten opzichte van het 
huidige artikel 231 is ten behoeve van de helderheid een tweede lid toegevoegd, waarin het 
vereiste van benoeming van de nieuwe deskundige afzonderlijk wordt genoemd. Als gevolg 
daarvan is de redactie van het derde lid aangepast. 
 
Afdeling 10.4.2 Het verhoor van een deskundige 
 
Artikel 2.10.4.2.1 
In dit artikel is verhelderd dat de rechter-commissaris de in artikel 2.10.4.1.1 bedoelde (“eerste”) 
deskundige kan verhoren, maar tevens de in artikel 2.10.4.1.5, tweede lid, bedoelde, nieuwe 
deskundige. Ten opzichte van het huidige artikel 232 in verbinding met artikel 213, eerste lid, is 
toegevoegd dat de deskundige verplicht is op de oproeping te verschijnen. De rechter-commissaris 
kan bepalen dat de oproeping wordt betekend. In de toelichting bij artikel 2.10.2.1.1 is 
uiteengezet dat en waarom dit nodig is in verband met het achterwege laten van het begrip 
“dagvaarding” om voor de rechter-commissaris te verschijnen. 
De laatste volzin van artikel 232 is hier niet overgenomen; de overeenkomstige toepasselijkheid 
van de huidige artikelen 211 tot en met 213 is geregeld in artikel 2.10.4.2.4. 
Het huidige artikel 236, dat inhoudt dat de rechter-commissaris de deskundige geheimhouding kan 
opleggen, is hier niet overgenomen, omdat dit al mogelijk is op grond van artikel 1.7.2, tweede lid 
(het huidige artikel 51j, tweede lid). 
 
Artikel 2.10.4.2.2 
 
Eerste lid 
Het eerste lid dat betrekking heeft op de identiteitsvaststelling is overgenomen – voor wat betreft 
de deskundige – uit het huidige artikel 190, eerste lid. De identiteit van de deskundige wordt 
overeenkomstig artikel 1.6.1.1 (het huidige artikel 27a, eerste lid, eerste volzin), nagegaan door 
te vragen naar naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum en adresgegevens. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid is de opvolger van artikel 190, tweede lid. Door de te vragen naar eventueel bloed- 
of aanverwantschap van de verdachte, indien deze bekend is, kan de rechter-commissaris de 
deskundige indien daartoe aanleiding is, voorlichten over de verschoningsrechten die de 
deskundige heeft op grond van de artikelen 1.6.2.1.1 en 1.6.2.2.1 tot en met 1.6.2.2.4. Met het 
oog daarop vraagt de rechter-commissaris ook naar het beroep, mocht dat bij de uitnodiging van 
de deskundige voor het verhoor niet al duidelijk zijn. 
 
Derde lid 
Het voorschrift dat de deskundige wordt beëdigd dat hij naar waarheid en geweten zal verklaren is 
opgenomen in het huidige artikel 216a, derde lid. In het derde lid wordt ook de beëdiging van de 
deskundige bij een verhoor door de rechter-commissaris als stelregel opgenomen. Dit is in lijn met 
het voorstel om getuigen bij hun verhoor door de rechter-commissaris in alle gevallen te beëdigen 
(artikel 2.10.3.1.5). Het wijkt af van het huidige artikel 216, eerste en derde lid, waarin is 
aangeduid wanneer de rechter-commissaris een deskundige moet (eerste lid, onderdeel a of b) of 
kan (derde lid) beëdigen. Het voorschrift om, evenals getuigen, ook deskundigen in alle gevallen 
dat zij worden verhoord te beëdigen, is een vereenvoudiging die een heldere en eenduidige 
werkwijze bevordert, terwijl deze nauwelijks een toename van de werklast meebrengt. 
 
Artikel 2.10.4.2.3 
Dit artikel regelt de oproeping van een tolk indien nodig en is inhoudelijk ongewijzigd 
overgenomen uit het huidige artikel 191, eerste en derde lid. 
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Artikel 2.10.4.2.4 
In dit nieuwe artikel wordt een aantal bepalingen die gelden voor het verhoor van een verdachte 
en voor het verhoor van een getuige van overeenkomstige toepassing verklaard op het verhoor 
van de deskundige. Het gaat om de artikelen 1.6.1.5 (pressieverbod), 2.10.2.1.2 (bevel tot 
medebrenging), 2.10.2.1.4 (verhoor op locatie), 2.10.2.1.6 (aanwezigheid officier van justitie), 
2.10.2.1.8 (bijzondere toegang), 2.10.2.1.9 (maatregelen ter voorkoming contact 
verdachte/getuigen/deskundigen), 2.10.3.1.3 (aanwezigheid raadsman verdachte), 2.10.3.1.4 
(verhoor in of buiten aanwezigheid verdachte), 2.10.3.1.7 (beletten openbaarmaking bepaalde 
gegevens) en 2.10.3.1.8 (beletten beantwoording vraag). 
 
Titel 10.5 Voortgangsbewaking door de rechter-commissaris 
 
Artikel 2.10.5.1 
Dit artikel is nieuw en bepaalt dat de officier van justitie op zeker moment zowel de voorlopig 
gehechte verdachte als de rechter-commissaris informeert over de stand van zaken in het 
opsporingsonderzoek. De kennisgeving bevat de tenlastelegging of een omschrijving van de feiten 
waarop het opsporingsonderzoek betrekking heeft en een aanduiding wanneer naar verwachting 
een verzoek op dagbepaling aan de voorzitter van de rechtbank zal worden gedaan. De officier van 
justitie stelt de verdachte in staat alsdan van de beschikbare processtukken kennis te nemen voor 
zover dat nog niet is gebeurd. Met deze kennisgeving wordt beoogd de verdachte beter in staat te 
stellen zijn verdediging voor te bereiden, bijvoorbeeld door onderzoekswensen kenbaar te maken 
aan de rechter-commissaris. Tevens wordt de rechter-commissaris beter in staat gesteld de 
voortgang van het opsporingsonderzoek te bewaken en deze waar nodig door de inzet van zijn 
bevoegdheden te bevorderen. Hij kan desgewenst de verdachte een termijn stellen voor het 
opgeven van onderzoekswensen (artikel 2.10.5.2) of de verdachte en de officier van justitie 
oproepen voor een regiebijeenkomst (artikel 2.10.5.3). 
 
Eerste en derde lid 
De officier van justitie stelt de verdachte in kennis van de stand van zaken in het 
opsporingsonderzoek. Op de inhoud van die kennisgeving wordt hieronder bij de onderdelen a en b 
nader ingegaan. Deze kennisgeving stelt hij eveneens aan de rechter-commissaris ter beschikking. 
Als tijdstip waarop de kennisgeving uiterlijk moet worden gedaan is gekozen voor het moment 
waarop drie maanden zijn verstreken nadat het bevel tot gevangenhouding is uitgevaardigd tegen 
de verdachte. Het gebruik van het woord “uiterlijk” geeft aan dat de officier van justitie deze 
informatie eerder verstrekt indien en zodra dit mogelijk is. Op grond van het huidige artikel 167, 
eerste lid, dat zal worden opgenomen in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 3 van het 
nieuwe wetboek (Buitengerechtelijke afdoeningsvormen en vervolging), rust op de officier van 
justitie de plicht om, indien hij op basis van het opsporingsonderzoek van oordeel is dat vervolging 
moet worden ingesteld, daartoe zo spoedig mogelijk over te gaan. Een mededeling als hier 
bedoeld na uiterlijk drie maanden gevangenhouding is alleszins redelijk en ook realistisch, nu na 
het verloop van een dergelijke periode ook in grote of complexe strafzaken wel inzicht moet 
kunnen worden gegeven in de stand van zaken in het opsporingsonderzoek. 
De kennisgeving wordt alleen gedaan in gevallen waarin de voorzitter van de rechtbank nog niet 
kan worden verzocht de dag van de terechtzitting te bepalen. De gekozen formulering luidt bewust 
niet “indien hij nog niet tot dagvaarding kan overgaan”, maar houdt verband met een in het 
wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 4 van het nieuwe wetboek (De berechting) op te nemen 
regeling. Daarin zal, wat betreft zaken die bij de meervoudige kamer worden aangebracht, worden 
voorgesteld het aanhangig maken van de zaak ter berechting gefaseerd te laten verlopen. De 
regeling van de dagvaarding en de dagbepaling, zoals opgenomen in het huidige artikel 258, zal 
daartoe worden gewijzigd. Volgens de huidige regeling bevat de dagvaarding die uitgaat al een 
datum van de terechtzitting. Gegeven die datum heeft de voorzitter van de rechtbank minder 
mogelijkheden om te bezien of de strafzaak voldoende is voorbereid om op de terechtzitting 
adequaat te kunnen worden behandeld. Tegelijkertijd is de rechter-commissaris na de 
kennisgeving van de officier van justitie dat tot dagvaarding zal worden overgegaan weliswaar 
bevoegd tot voortzetting van door hem al geëntameerd en noodzakelijk geacht onderzoek zolang 
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het onderzoek op de terechtzitting nog niet is aangevangen, maar kan hij nieuwe (aanvullende) 
onderzoekswensen niet meer toewijzen en uitvoeren (HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:505, NJ 
2015/311). De nieuwe regeling die in het genoemde wetsvoorstel betreffende Boek 4 zal worden 
voorgesteld, komt aan deze bezwaren als volgt tegemoet. Door de officier van justitie wordt eerst 
aan de voorzitter van de rechtbank (de beoogd zittingsvoorzitter) een verzoek gericht om de dag 
van de terechtzitting te bepalen. Dit bericht wordt ook aan de verdachte ter beschikking gesteld. 
Het verzoek om dagbepaling bevat de tenlastelegging en een termijn van zes weken waarbinnen 
de verdachte desgewenst een verzoek met betrekking tot de terechtzitting bij de voorzitter kan 
indienen. Dat verzoek kan het oproepen van getuigen of deskundigen voor de terechtzitting 
betreffen, het voegen van processtukken of het overleggen van stukken van overtuiging. In artikel 
2.10.6.2 is bepaald dat de officier van justitie de rechter-commissaris die nog onderzoek verricht 
in kennis stelt indien hij de voorzitter van de rechtbank verzoekt de dag van de terechtzitting te 
bepalen. Nadien is de rechter-commissaris op grond van dat artikel, zolang het onderzoek op de 
terechtzitting niet is aangevangen, bevoegd beslissingen te nemen over en uitvoering te geven 
aan nieuwe vorderingen en verzoeken tot onderzoek, zij het dat hij voor de uitoefening van 
bevoegdheden uit de titels 10.2 tot en met 10.4 de instemming van de zittingsvoorzitter behoeft. 
Dit betreft vooral het verhoren van de verdachte of van getuigen of het benoemen van 
deskundigen. De voorzitter houdt op zijn beurt bij de dagbepaling rekening met onderzoek dat 
door de rechter-commissaris mogelijk nog wordt verricht. 
Door de voorgestelde regeling komen rechter-commissaris en zittingsvoorzitter beiden op de 
hoogte van het voornemen om tot dagvaarding over te gaan en de zaak aanhangig te maken. Er 
wordt een betere aansluiting bereikt van het vooronderzoek op het onderzoek op de terechtzitting, 
doordat de rechter-commissaris langer de gelegenheid heeft desgewenst onderzoek te verrichten 
en de voorzitter van de rechtbank de gelegenheid heeft het onderzoek op de terechtzitting goed 
voor te bereiden en bij het bepalen van de dag van de terechtzitting rekening kan houden met het 
onderzoek dat eventueel nog door de rechter-commissaris wordt verricht. 
 
De fasering van het aanhangig maken van de zaak ter berechting wordt in het genoemde 
wetsvoorstel betreffende Boek 4 voorgesteld voor alle meervoudige kamerzaken, zowel die waarin 
de rechter-commissaris betrokken is (geweest) en onderzoek heeft verricht als die waarin dat niet 
het geval is. Vooral voor de laatstbedoelde zaken wordt daarmee voorzien in een mogelijkheid na 
te gaan of de zaak gereed is voor behandeling op de terechtzitting voordat tot dagvaarden wordt 
overgegaan. In zaken waarin de rechter-commissaris al onderzoek heeft verricht, ligt niet erg voor 
de hand dat de verdachte op dat moment nog met nieuwe onderzoekswensen komt, maar hierbij 
moet worden bedacht dat het hierbij gaat om de verzoeken aan de zittingsvoorzitter die 
betrekking hebben op de terechtzitting, zoals de wens om getuigen op de terechtzitting te 
verhoren. Ook verdachten in wier zaak de rechter-commissaris al getuigen heeft verhoord, kunnen 
daarbij belang hebben. Door de clausulering dat de kennisgeving van de stand van zaken in het 
opsporingsonderzoek alleen wordt gedaan indien nog niet een verzoek tot dagbepaling aan de 
voorzitter van de rechtbank kan worden gedaan, wordt, evenals door het gebruik van het woord 
“uiterlijk”, gerefereerd aan de hiervoor al aangehaalde plicht van de officier van justitie om, indien 
hij op basis van het opsporingsonderzoek van oordeel is dat vervolging moet worden ingesteld, 
daartoe zo spoedig mogelijk over te gaan. Dat kan in veel strafzaken binnen de eerste drie 
maanden gevangenhouding en dat dient de officier van justitie ook na te streven. 
 
Eerste lid, onderdeel a 
Bij voorkeur bevat de kennisgeving een tenlastelegging, zoals aangeduid in het huidige artikel 
261, eerste lid. Het moet gaan om de opgave van het strafbare feit, omstreeks welke tijd en op 
welke plaats dit begaan zou zijn en de wettelijke voorschriften waarbij dat feit is strafbaar gesteld. 
Indien het gezien de stand van zaken in het opsporingsonderzoek nog niet mogelijk is een 
tenlastelegging te formuleren, houdt de kennisgeving een omschrijving in van het feit waarop het 
opsporingsonderzoek betrekking heeft. Het gebruik van het enkelvoud laat vanzelfsprekend 
onverlet dat dit ook meerdere feiten kunnen zijn. 
 
Eerste lid, onderdeel b 
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Verder bevat de kennisgeving een aanduiding op welk moment naar verwachting een verzoek tot 
dagbepaling, zoals hiervoor toegelicht, zal worden gedaan. Dit kan desgewenst worden toegelicht 
met een aanduiding van de onderzoeken waarvan de officier van justitie de resultaten nog afwacht 
of die nog moeten worden gedaan, een en ander voor zover het onderzoek zich er niet tegen 
verzet dat de verdachte hiervan op de hoogte wordt gesteld. Indien en voor zover het onderzoek 
openheid van zaken toelaat, wordt hiermee bevorderd dat de verdachte zich kan voorbereiden op 
een eventuele dagvaarding en op zijn verdediging. Daartoe kan het nuttig zijn een verzoek te 
richten aan de rechter-commissaris tot het verrichten van onderzoek op grond van artikel 
2.10.1.2, eerste lid. 
De aanduiding wanneer naar verwachting een verzoek om dagbepaling zal worden gedaan, betreft 
een reële inschatting. Het gaat hier om een aanduiding naar beste vermogen en niet om een 
termijn die op zichzelf op enigerlei wijze fataal is. Indien de uitgesproken verwachting door de 
officier van justitie niet kan worden waargemaakt, zal dit aanleiding kunnen vormen voor de 
rechter-commissaris om de verdachte en officier van justitie bijeen te roepen voor een 
regiebijeenkomst (artikel 2.10.5.3) of de voortgang van het opsporingsonderzoek te beoordelen 
(artikel 2.10.5.4). Op grond van het laatstgenoemde artikel kan de rechter-commissaris de zaak 
ook voorleggen aan de rechtbank, met het oog op toepassing van de regeling van het huidige 
artikel 36 (die zal worden opgenomen in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 3 van het 
nieuwe wetboek (Buitengerechtelijke afdoeningsvormen en vervolging)). Ook de verdachte kan de 
rechter-commissaris verzoeken om een regiebijeenkomst of om beoordeling van de voortgang van 
het opsporingsonderzoek. 
 
Tweede lid 
Bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving wordt de verdachte ook in de gelegenheid gesteld 
kennis te nemen van de tot dan toe beschikbare processtukken, voor zover dit nog niet is gebeurd. 
Voor zover de kennisneming van bepaalde processtukken in het belang van het onderzoek nog aan 
de verdachte worden onthouden, wordt hij daarvan in kennis gesteld. De bepaling legt de 
zorgplicht daarvoor bij de officier van justitie. Het tweede lid beoogt geen wijziging te brengen in 
de recent bij de Wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken gewijzigde 
regeling van de processtukken, maar vormt daarop een aanvulling. Op grond van die bestaande 
regeling heeft de officier van justitie al een zorgplicht voor een spoedige beschikbaarheid van 
processtukken. Blijkens de wetsgeschiedenis van die wet dienen, gezien het belang van de 
kennisneming van processtukken in het vooronderzoek, relevante stukken zo spoedig mogelijk in 
het procesdossier te worden gevoegd (Kamerstukken II 2009/10, 32 468, nr. 3, blz. 18). De 
verantwoordelijkheid van de officier van justitie voor de samenstelling van de processtukken 
brengt in het licht van het beginsel van openbaarheid met zich dat zodra blijkt dat een stuk 
relevant is voor enige door de rechter op de terechtzitting te nemen beslissing, hij dat stuk ook zo 
spoedig mogelijk aanmerkt als processtuk en bij de processtukken voegt. In het verlengde 
daarvan dient een processtuk ook zo spoedig mogelijk beschikbaar te zijn voor voeging. Een 
proces-verbaal moet op grond van de algemene verbaliseringsplicht zo spoedig mogelijk worden 
opgemaakt. Tijdens het opsporingsonderzoek draagt het openbaar ministerie zorg voor een, naar 
de stand van het onderzoek, zo volledig mogelijk procesdossier. Tegelijkertijd is evenwel bij de 
herziening van de regeling op goede gronden niet voorzien in wettelijke termijnen voor de voeging 
van processtukken (Kamerstukken II 2009/10, 32 468, nr. 3, blz. 18-19). Zoals blijkt uit de 
wettekst heeft de verdachte recht op kennisneming van de processtukken vanaf het eerste verhoor 
na aanhouding (zie het huidige artikel 30, eerste lid dat in artikel 1.8.4, eerst lid, van het 
wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek is opgenomen). Hiertoe dient hij 
een verzoek te richten aan de officier van justitie. 
Het tweede lid houdt dus niet in dat eerst bij gelegenheid van kennisgeving van de stand van 
zaken in het opsporingsonderzoek, dus pas na uiterlijk drie maanden gevangenhouding, de inzage 
in de processtukken aan de verdachte behoeft te worden verleend. De wettelijke regeling met 
betrekking tot het opmaken van proces-verbaal en de wettelijke regeling van de processtukken 
zijn juist gericht op het spoedig opmaken van dat processen-verbaal, het spoedig voegen als 
processtuk van stukken die relevant zijn voor enige door de rechter naar aanleiding van de 
terechtzitting te nemen beslissing en de mogelijkheid tot kennisneming daarvan voor de verdachte 
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vanaf het eerste verhoor. Het tweede lid beoogt in aanvulling daarop te voorzien in een vast 
moment waarop de officier van justitie, ongeacht of al verzoeken tot kennisneming van 
processtukken van de zijde van verdachte zijn gedaan, zich vergewist van de volledigheid van het 
procesdossier volgens de stand van het opsporingsonderzoek op dat moment, en zorg draagt dat 
de verdachte in de gelegenheid wordt gesteld kennis te nemen van de beschikbare processtukken, 
voor zover hij daarvan al niet heeft kennis genomen. Het kennisnemen van procestukken is, zoals 
ook in de contourennota is onderstreept (blz. 8, 14 en 17), van groot belang voor een adequate 
voorbereiding van de verdediging en van belang om te bevorderen dat verzoeken tot nader 
onderzoek door de rechter-commissaris in een vroeg stadium kunnen worden gedaan. 
Zoals gezegd, laat het tweede lid de regeling van de processtukken die in hoofdstuk 8 van het 
wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe wetboek is overgenomen, onverlet. Die 
regeling gaat uit van inzage op verzoek. De hier bedoelde voorziening legt een informatieplicht bij 
de officier van justitie in die zin, dat hij nagaat of de verdediging wel inzage wordt verleend van 
alle beschikbare processtukken waarvan zij kennis mag nemen. Hij moet daarbij de verdachte er 
bovendien van in kennis stellen indien hij bepaalde stukken nog niet voor inzage ter beschikking 
stelt. Die onthouding is tijdelijk, namelijk (indien en) zolang het belang van het onderzoek dit 
vereist, en kan alleen bepaalde stukken betreffen. Ook na deze kennisgeving geldt de regeling van 
de processtukken op grond waarvan de verdachte de officier van justitie om onder meer inzage of 
voeging kan verzoeken en op grond waarvan de rechter-commissaris een waarborgfunctie bij de 
verwezenlijking van die rechten vervult. 
  
Artikel 2.10.5.2 
Dit artikel is nieuw en bevat een algemene bevoegdheid voor de rechter-commissaris om 
termijnen te stellen voor het indienen van een vordering of een verzoek tot onderzoek, of tot de 
onderbouwing daarvan. De termijnstelling kan zowel aan de officier van justitie als aan de 
verdachte gericht zijn. Zij zal in voorkomend geval tot beiden gericht zijn, bijvoorbeeld indien de 
rechter-commissaris voor de uitoefening van zijn taak wil inventariseren welk onderzoek mogelijk 
nog wenselijk wordt geacht. Hij kan een termijn stellen na ontvangst van de kennisgeving van de 
stand van zaken in het opsporingsonderzoek, bedoeld in artikel 2.10.5.1 of indien hij al onderzoek 
verricht ambtshalve. Hij voegt een aantekening van een termijnstelling bij de processtukken. Deze 
bepaling beoogt te bevorderen dat de officier van justitie en de verdachte alert zijn en nadenken 
over eventuele onderzoekswensen, opdat deze vervolgens, indien toegewezen, ook spoedig 
kunnen worden uitgevoerd. De verdachte is uiteraard niet verplicht onderzoekswensen op te 
geven. Het staat de verdachte overigens vrij om zich al tot de rechter-commissaris te wenden en 
hem te verzoeken onderzoek te verrichten op grond van artikel 2.10.1.2, eerste lid, wanneer hij 
als verdachte is verhoord. Op niet-naleving van een gestelde termijn staat op zichzelf geen 
sanctie. Doordat de rechter-commissaris de gestelde termijn wel noteert, is deze te beschouwen 
als markeringspunt in het procesdossier, op basis waarvan later in het strafproces een beeld kan 
worden gevormd van gezette stappen in het vooronderzoek en genomen beslissingen of gemaakte 
afspraken over te verrichten onderzoek. Dit inzicht kan betrokken worden bij de afweging of een 
onderzoekswens in een later stadium nog gehonoreerd moet worden. 
 
Artikel 2.10.5.3 
 
Eerste lid 
Het initiatief voor het houden voor een regiebijeenkomst ligt in (het eerste lid van) het huidige 
artikel 185 geheel bij de rechter-commissaris: indien hij dit voor het goede verloop van het 
onderzoek noodzakelijk acht, roept hij de officier van justitie en de verdachte op voor hem te 
verschijnen, om de stand van zaken in het onderzoek te bespreken. Het eerste lid beoogt een 
ruimere toepassing van de regiebijeenkomst mogelijk te maken door te expliciteren dat ook van de 
kant van de officier van justitie of van de verdachte de wens kan worden geuit tot overleg in een 
regiebijeenkomst onder leiding van de rechter-commissaris. De rechter-commissaris kan ook zelf 
een regiebijeenkomst entameren, maar alleen indien hij op grond van de artikelen 2.10.1.1 tot en 
met 2.10.1.3 onderzoek verricht. Of de rechter-commissaris een vordering of een verzoek tot een 
regiebijeenkomst zal toewijzen, zal echter in belangrijke mate afhangen van de bereidwilligheid 



303 
 

van de officier van justitie en de verdediging om daaraan deel te nemen, nu deelname niet 
verplicht is. De verdediging blijft te allen tijde vrij in de keuze van de verdedigingsstrategie. De 
regiebijeenkomst moet worden gezien als een faciliteit tot contact en afstemming en daarmee ook 
tot voortgangsbewaking. Een regiebijeenkomst kan van nut zijn – en heeft in de praktijk ook zijn 
nut al bewezen – als een mogelijkheid voor openbaar ministerie en verdediging om desgewenst 
onder leiding van een onafhankelijke autoriteit, de rechter-commissaris, te overleggen over de 
inhoud en planning van het opsporingsonderzoek. De mogelijkheid voor de verdediging om te 
verzoeken om een regiebijeenkomst zal voor de officier van justitie ook een stimulans kunnen zijn 
om processtukken tijdig beschikbaar te hebben en inzage te verlenen. Deze stukken vormen 
dikwijls de basis van onderzoekswensen en zij zullen tijdens een regiebijeenkomst onderwerp van 
bespreking zijn. De rechter-commissaris kan ook zelf het initiatief nemen tot het oproepen voor 
een bijeenkomst, naar aanleiding van de kennisgeving van de stand van zaken in het 
opsporingsonderzoek als bedoeld in artikel 2.10.5.1, eerste lid. Hij kan dit op grond van artikel 
2.10.1.3, omdat in dat geval sprake is van een voorlopig gehechte verdachte. 
Verplichten tot aanwezigheid bij een regiebijeenkomst zoals in de literatuur wel is geopperd lijkt 
niet zinvol en zal de rechters-commissaris onnodig belasten. Er zullen zaken zijn waarin de 
verdediging ervoor kiest om in het vooronderzoek de kaarten tegen de borst te houden 
(bijvoorbeeld omdat de verdachte zwijgt en niet komt met een te onderzoeken alternatief 
scenario). Het mogelijke onderzoek vindt dan niet (op dat moment) in het vooronderzoek plaats 
en indien in een later stadium, bijvoorbeeld op de terechtzitting alsnog om dat onderzoek wordt 
verzocht, zal de zittingsrechter over toe- of afwijzing van het verzoek moeten beslissen. Zie over 
dit punt nader de toelichting bij het vierde lid. 
In het eerste lid is bepaald dat tegen een afwijzing door de rechter-commissaris van een vordering 
of verzoek tot een regiebijeenkomst, geen rechtsmiddel openstaat. Een dergelijk rechtsmiddel is 
niet zinvol indien de andere partij niet tot overleg in een regiebijeenkomst bereid is en is ook niet 
noodzakelijk, omdat de officier van justitie en de verdachte wel op de voet van artikel 2.10.1.1 en 
volgende onderzoekswensen kunnen indienen en een beslissing daarop kunnen krijgen. Een 
rechtsmiddel zou daarnaast zorgen voor ongewenste vertraging. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is uitgeschreven wat er tijdens een regiebijeenkomst gebeurt: de stand van 
zaken in het onderzoek wordt besproken. Aangeduid wordt hoe de bijeenkomst verder zou kunnen 
verlopen. Dit is geen verplicht voorgeschreven gang van zaken, getuige het gebruik van de 
begrippen “kan”, “kunnen” en “zo nodig”. Eerder ingediende onderzoekswensen kunnen worden 
toegelicht en zo nodig aangepast. Er kunnen, bijvoorbeeld naar aanleiding van en tijdens de 
bespreking, mondeling nieuwe onderzoekswensen worden gedaan. Daarbij geldt evenzeer dat een 
verzoek van de kant van de verdediging onderbouwd moet zijn en dat de rechter-commissaris een 
vordering of een verzoek toewijst, voor zover het onderzoek redelijkerwijs van belang is voor door 
de rechter op de terechtzitting te nemen beslissingen. 
Op grond van artikel 2.10.5.2 kan de rechter-commissaris tijdens de regiebijeenkomst of in 
aansluiting daarop een termijn stellen voor het indienen van een schriftelijke vordering of een 
schriftelijk verzoek tot het uitoefenen van bevoegdheden, of tot onderbouwing daarvan. Dit kan 
bijvoorbeeld praktisch zijn als tijdens de regiebijeenkomst is geconstateerd dat een bepaald 
onderzoeksrapport nog niet gereed is maar spoedig beschikbaar zal zijn. De rechter-commissaris 
kan dan door de termijnstelling bevorderen dat nadere onderzoekswensen naar aanleiding van 
zo’n rapport zo spoedig mogelijk aan hem worden opgegeven en niet pas op de terechtzitting aan 
de orde komen. 
 
Derde lid 
In het derde lid is voorgeschreven dat de rechter-commissaris een aantekening van de oproeping 
voor een regiebijeenkomst en van de uitkomst daarvan bij de processtukken voegt. In artikel 
2.10.1.11, vijfde lid, is bepaald dat een bij de processtukken te voegen aantekening inhoudt de 
vermelding van de beslissing of handeling, en de dagtekening. Niet de oproeping zelf wordt dus in 
het dossier gevoegd, maar het feit dat is opgeroepen voor een regiebijeenkomst wordt 
aangetekend. Met aantekening van de uitkomst wordt bedoeld dat inzicht wordt geboden in het 
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welslagen van de bijeenkomst, dat wil zeggen datgene wat besloten is tijdens de bijeenkomst en 
eventueel de daarbij gemaakte afweging, of het feit dat onverhoopt één of beide partijen geen 
gehoor hebben gegeven aan de oproeping. 
Dit voorschrift strekt ertoe om naderhand, vooral de rechter aan wie de zaak ter berechting wordt 
voorgelegd, inzicht te bieden in de gang van zaken tijdens het vooronderzoek. Dit inzicht is nuttig 
voor zijn afweging en besluitvorming over verzoeken tot (nader) onderzoek, zoals 
getuigenverhoren, die voorafgaand aan of tijdens de terechtzitting worden gedaan. In dit verband 
is van belang de beoogde nieuwe regeling voor de beoordeling van getuigenverzoeken, die te 
zijner tijd in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 4 van het nieuwe wetboek (De berechting) 
zal neerslaan, waarbij zal gelden dat indien na aanvang van het onderzoek op de terechtzitting 
onderzoekswensen worden ingediend, bij de beoordeling of het verzoek voor de strafzaak relevant 
is, onder andere ook in ogenschouw wordt genomen of de vordering of het verzoek redelijkerwijs 
in een eerder stadium van het geding (in dit geval aan de rechter-commissaris) kon worden 
gedaan. Daarom zullen voor de zittingsrechter uit de aantekeningen van de rechter-commissaris in 
het procesdossier de gestelde termijnen, oproeping voor en uitkomst van een regiebijeenkomst 
(en eventueel de daarbij gemaakte afwegingen) en gemaakte afspraken en de nakoming daarvan 
wel moeten kunnen blijken. Met die kennis zal hij moeten afwegen welke verzoeken nadien alsnog 
gehonoreerd moeten worden. 
 
Artikel 2.10.5.4 
 
Eerste lid 
De taakaanduiding in het huidige artikel 180, eerste lid: “De rechter-commissaris waakt tegen 
nodeloze vertraging van het opsporingsonderzoek”, is niet opgenomen, aangezien in artikel 
1.2.4.1, tweede lid, zoals opgenomen in het wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het 
nieuwe wetboek, in algemene zin is aangeduid dat de rechter-commissaris zijn bevoegdheden 
uitoefent in het belang van, onder meer, de voortgang van het opsporingsonderzoek. Het eerste 
lid correspondeert met het huidige artikel 180, tweede lid, en houdt in dat de rechter-commissaris 
op verzoek van de verdachte of ambtshalve de voortgang van het opsporingsonderzoek kan 
beoordelen. Ambtshalve bevoegd is hij alleen, indien hij op grond van de artikelen 2.10.1.1 tot en 
met 2.10.1.3 onderzoek verricht. Verwijderd is de zinsnede “of zijn raadsman”, nu in artikel 
1.4.1.9, zoals opgenomen in het genoemde wetsvoorstel, is bepaald dat de rechten die in dit 
wetboek aan de verdachte zijn toegekend, ook door zijn raadsman kunnen worden uitgeoefend, 
tenzij de wet anders bepaalt. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid wordt, anders dan in het huidige artikel 180, derde lid, waarin is bepaald dat de 
rechter-commissaris de officier van justitie een termijn kan stellen voor beëindiging van het 
opsporingsonderzoek, bepaald dat de rechter-commissaris de officier van justitie een termijn kan 
stellen voor het nemen van een vervolgingsbeslissing. Deze formulering is meer in lijn met de 
duidelijkheid die op dat moment gewenst is over de beslissing die de officier van justitie zal nemen 
met betrekking tot de afdoening van de zaak, te weten dagvaarden, een strafbeschikking 
uitvaardigen of (onder voorwaarden) afzien van vervolging. Het gaat er dus niet (primair) om dat 
het opsporingsonderzoek wordt beëindigd, nu dat, ingeval van dagvaarding, ook nog kan 
doorlopen. 
Het tweede lid bevat, conform het geldende recht, tevens de bevoegdheid voor de rechter-
commissaris om de zaak voor te leggen aan de rechtbank met het oog op het geven van een 
verklaring dat de zaak geëindigd is op grond van het huidige artikel 36. Hiertoe kan aanleiding zijn 
indien het onderzoek al zeer lang gaande is en/of het openbaar ministerie geen blijk geeft (nog) 
concreet onderzoek te laten verrichten en het als onredelijk kan worden beschouwd indien alsnog 
vervolging zou plaatsvinden. Het indienen van een verzoek tot beëindiging van de zaak is aldus 
ook voor de verdachte een belangrijk middel om een voor hem gunstige beslissing uit te lokken of 
desgewenst druk uit te oefenen op de voortgang van het onderzoek. 
 
Titel 10.6 Beëindiging van het onderzoek  
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Artikel 2.10.6.1 
 
Eerste lid 
Het eerste lid is de opvolger van artikel 237. Indien de rechter-commissaris het gevorderde of 
verzochte onderzoek heeft verricht, beëindigt hij zijn bemoeienis door de stukken betreffende het 
verrichte onderzoek aan de officier van justitie ter beschikking te stellen. Deze zorgt er, gezien zijn 
verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de processtukken, voor dat deze bij de 
processtukken worden gevoegd. De rechter-commissaris stelt de stukken alleen dan aan de 
verdachte, indien deze bekend is, ter beschikking indien het belang van het onderzoek zich 
daartegen niet verzet. 
Voordat de rechter-commissaris de stukken overdraagt, gaat hij zo nodig bij de procespartijen na 
of nader onderzoek gewenst is. Het horen ligt alleen voor de hand indien daartoe aanleiding 
bestaat. In tegenstelling tot de situatie ten tijde van het gerechtelijk vooronderzoek, waarbij de 
rechter-commissaris één keer onderzoek verrichtte dat in beginsel een einde diende te nemen als 
het onderzoek op de terechtzitting aanving, is nu sprake van een rechter die incidenteel in het 
opsporingsonderzoek bevoegdheden uitoefent. Dat kan meerdere keren gebeuren. De rechter-
commissaris kan in het begin van het opsporingsonderzoek op vordering van de officier van justitie 
een woning doorzoeken en kan in een later stadium van het opsporingsonderzoek op vordering 
van de officier van justitie of op verzoek van de verdachte een getuige horen. Heel in het 
algemeen geldt dat het feit dat de rechter-commissaris een bevoegdheid heeft uitgeoefend, er niet 
aan in de weg staat dat hij, na de beëindiging van die bevoegdheidsuitoefening, op vordering van 
de officier van justitie of op verzoek van de verdachte opnieuw een andere, of dezelfde 
bevoegdheid uitoefent. 
Het is na die bevoegdheidsuitoefening dan aan de rechter-commissaris of hij aanleiding ziet na te 
gaan of bij de procespartijen, al dan niet naar aanleiding van de resultaten van het verrichte 
onderzoek, behoefte bestaat aan nader onderzoek. Hij kan dit nagaan bij beide partijen maar soms 
zal het voldoende zijn zich te verstaan met een van beide partijen. Als de verdachte om het horen 
van een getuige heeft verzocht, ligt het voor de hand alleen de verdachte te vragen of hij nog 
nader onderzoek wenst. Als de getuige in het bijzijn van de verdediging is ondervraagd, bestaat 
hiertoe minder aanleiding. Als de getuige onvindbaar blijkt, kan het wel zinvol zijn om de 
verdachte te horen voordat de rechter-commissaris zijn pogingen staakt.  
Indien sprake is (geweest) van meerdere of ruim geformuleerde vorderingen of verzoeken, en in 
het algemeen bij meer omvangrijke of complexe zaken, kan meer afstemming en coördinatie 
noodzakelijk of gewenst zijn. Daarvoor staan de rechter-commissaris, behalve het horen van de 
procespartijen, meer instrumenten ter beschikking, vooral de mogelijkheid van een termijnstelling 
(artikel 2.10.5.2) en van een regiebijeenkomst (artikel 2.10.5.3). Het horen als hier bedoeld kan 
op informele wijze plaatsvinden, bijvoorbeeld via e-mail. Maar het oordeel dat geen nader 
onderzoek meer nodig is, kan ook tot stand komen na een regiebijeenkomst. Het bevordert dat er 
(nogmaals) een gemarkeerd moment is waarop (zo nodig gezamenlijk) wordt bezien of de zaak 
voldoende is voorbereid voor inhoudelijke beoordeling door de rechtbank. 
 
Tweede lid 
Het tweede lid bepaalt dat de rechter-commissaris zijn onderzoek beëindigt, indien de officier van 
justitie aangeeft af te zien van vervolging. Deze bepaling is overgenomen uit het huidige artikel 
238, eerste lid, waarbij het woord “verdere” is geschrapt. Dit houdt verband met het gewijzigde 
vervolgingsbegrip. Nu de officier van justitie eerst op basis van een afgerond opsporingsonderzoek 
een beslissing over afdoening van de zaak neemt die kan bestaan in het uitbrengen van een 
dagvaarding, is in de terminologie van het nieuwe wetboek voorafgaand aan die beslissing geen 
sprake van “verdere” vervolging. 
 
Artikel 2.10.6.2  
 
Algemeen 
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Ten behoeve van een goede overgang naar de berechtingsfase wordt in dit artikel enerzijds 
geregeld dat de rechter-commissaris door de officier van justitie in kennis wordt gesteld indien 
laatstgenoemde de voorzitter van de rechtbank verzoekt de dag van de terechtzitting te bepalen, 
waarmee hij ervan blijkt geeft voornemens te zijn tot dagvaarding over te gaan. Anderzijds 
bepaalt dit artikel dat de rechter-commissaris tot de aanvang van het onderzoek op de 
terechtzitting bevoegd is te beslissen op vorderingen en verzoeken tot onderzoek en daaraan 
uitvoering te geven, zij het dat hij voor de uitoefening van bevoegdheden uit de titels 10.2 tot en 
met 10.4 de instemming van de zittingsvoorzitter behoeft. Dit betreft vooral het verhoren van de 
verdachte of van getuigen of het benoemen of verhoren van deskundigen. De uitbreiding van de 
periode gedurende welke de rechter-commissaris bevoegd is, vormt een in de contourennota (blz. 
39-40) al aangekondigde verruiming van de reikwijdte die het huidige artikel 238, tweede lid, 
thans heeft. Dat artikellid wordt in de huidige praktijk als knellend ervaren. Zoals recent door de 
Hoge Raad is bevestigd in HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:505, NJ 2015/311 brengt dit artikel 
met zich dat de rechter-commissaris na de kennisgeving van de officier van justitie dat tot 
dagvaarding zal worden overgegaan weliswaar bevoegd is tot voortzetting van door hem al 
geëntameerd en noodzakelijk geacht onderzoek zolang het onderzoek op de terechtzitting nog niet 
is aangevangen, maar dat op nieuwe (aanvullende) onderzoekswensen door hem niet meer kan 
worden beslist. Tegen afwijzing van verzoeken tot onderzoek na het uitbrengen van de 
kennisgeving van voornemen tot dagvaarding staat voor verdachte ook geen bezwaarschrift open 
op grond van het huidige artikel 182, zesde lid, en voor de officier van justitie geen hoger beroep 
op grond van het huidige artikel 446, eerste lid. Op nieuwe verzoeken om onderzoek kan 
vervolgens pas worden beslist tijdens de (pro-forma) terechtzitting die dikwijls geruime tijd later is 
gepland. Vervolgens moet voor de uitvoering van nader onderzoek waarop positief wordt beslist en 
dat vaak niet door de zittingsrechter zelf kan worden gedaan, het procesdossier weer in handen 
worden gesteld van de rechter-commissaris. De recente uitspraak van de Hoge Raad biedt aldus 
weliswaar duidelijkheid over de vraag wie volgens het geldende recht op welk moment 
beslissingsbevoegd is, maar het artikel leidt tevens tot een als hinderlijk ervaren oponthoud. De 
nieuwe bepaling beoogt dat oponthoud weg te nemen. 
De rechter-commissaris is bevoegd onderzoek te doen zolang het onderzoek op de terechtzitting 
nog niet is aangevangen. Daarna is hij op grond van het bepaalde in het huidige artikel 316, 
eerste lid, bevoegd onderzoek te doen, maar alleen indien en voor zover de zittingsrechter dat 
beveelt en hem daartoe de stukken ter beschikking stelt. De langere periode waarin de rechter-
commissaris bevoegd blijft zoals voorzien in dit artikel bevordert continuïteit en verzekert dat juist 
in de aanloop naar de terechtzitting nog ruimte bestaat om die zitting goed voor te bereiden. 
 
Eerste lid 
Het eerste lid bepaalt dat de officier van justitie, indien hij de voorzitter van de rechtbank verzoekt 
de dag van de terechtzitting te bepalen terwijl de rechter-commissaris nog onderzoek verricht, de 
rechter-commissaris daarvan in kennis stelt. Deze verplichting bestaat nu ook volgens het huidige 
artikel 238, tweede lid. De nieuwe formulering in het eerste lid verwijst naar de voorgenomen 
fasering van het aanhangig maken van de zaak ter berechting, op te nemen in het wetsvoorstel tot 
vaststelling van Boek 4 van het nieuwe wetboek (De berechting). Op deze fasering is ingegaan bij 
de toelichting op artikel 2.10.5.1, eerste en derde lid. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is geregeld dat de rechter-commissaris nadat hij in kennis is gesteld door de 
officier van justitie van diens verzoek aan de voorzitter van de rechtbank om de dag van de 
terechtzitting te bepalen, bevoegd is om tot de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting 
onderzoek als bedoeld in artikel 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3 te verrichten. Dit houdt in dat hij 
niet alleen onderzoek waartoe hij al besloten had kan verrichten en al aangevangen onderzoek kan 
afmaken, maar ook kan beslissen op nieuwe vorderingen en verzoeken als bedoeld in artikel 
2.10.1.1 respectievelijk 2.10.2.2 en deze bij toewijzing ook uitvoeren. Het is goed om voor ogen te 
houden dat het in deze fase alsnog wenselijk of noodzakelijk kan zijn om de rechter-commissaris 
in te schakelen in een zaak waarmee hij tot dan toe geen enkele bemoeienis heeft gehad. Het doet 
er niet toe of de rechter-commissaris al eerder enig onderzoek in de zaak heeft gedaan, of dat al 
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een tijd geleden heeft afgerond. Dit artikel maakt mogelijk dat de rechter-commissaris ook na een 
verzoek om dagbepaling, en ook nog nadat de dagvaarding is uitgegaan, namelijk tot aan de 
aanvang van het onderzoek op de terechtzitting, op een verzoek of vordering mag beslissen. 
 
Deze bevoegdheid is evenwel gedeeltelijk geclausuleerd, waarbij onderscheid moet worden 
gemaakt tussen onderzoek dat (ook) op de terechtzitting kan geschieden en ander onderzoek. 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 de titels 10.2 tot en 
met 10.4 zijn toegekend alleen uitoefenen met de instemming van de voorzitter van de rechtbank 
(waarbij het in de praktijk gaat om de beoogd zittingsvoorzitter). Dit betreft vooral het horen van 
de verdachte en van getuigen of het benoemen en verhoren van deskundigen. Dit 
instemmingsvereiste is gerechtvaardigd, nu vanaf het moment dat de officier van justitie aan de 
voorzitter van de rechtbank een verzoek om dagbepaling heeft gedaan, de taakuitoefening van de 
zittingsrechter aanvangt ter voorbereiding van het onderzoek op de terechtzitting, en het hier gaat 
om onderzoek dat de rechter-commissaris als het ware in plaats van de zittingsrechter verricht (de 
rechter-commissaris als “voorpostrechter”). Het optreden van de rechter-commissaris grijpt direct 
in op de organisatie van de terechtzitting. Afstemming over deze beslissingen tussen de rechter-
commissaris en de zittingsrechter, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de volledigheid van het 
onderzoek en de juistheid van de genomen beslissingen, is in deze fase waarin de terechtzitting 
aanstaande is, op zijn plaats. De rechter-commissaris kan een vordering of een verzoek tot de 
uitoefening van een bevoegdheid die hem is toegekend in de titels 10.2.tot en met 10.4 dus met 
instemming van de zittingsvoorzitter toewijzen, indien deze bevoegdheidsuitoefening redelijkerwijs 
van belang is voor de door de rechter op de terechtzitting te nemen beslissingen. Deze afweging 
betreft de toewijzingsgrond voor onderzoek door de rechter-commissaris, zoals voorgesteld in 
artikel 2.10.1.5.  
 
Voor de uitoefening van bevoegdheden die hem zijn toegekend in de hoofdstukken 6 en 7, zoals 
doorzoeking van een woning of het doen verrichten van DNA-onderzoek, behoeft de rechter-
commissaris, ook nadat door de officier van justitie een verzoek om dagbepaling is gedaan, niet de 
instemming van de zittingsrechter. Deze instemming is in het hier bedoelde stadium niet vereist 
en zelfs niet gewenst, omdat het bij deze bevoegdheden in wezen om opsporingsonderzoek gaat, 
waarvan de zittingsrechter juist zoveel mogelijk afstand moet houden. De zittingsrechter wordt 
zodoende niet gevraagd zich uit te spreken over te verrichten onderzoek dat het 
opsporingsonderzoek moet completeren en wordt aldus niet betrokken bij het 
opsporingsonderzoek. Dit komt ten goede aan zijn onbevangenheid wanneer de zaak hem ter 
berechting wordt voorgelegd. Aldus worden het beginsel van rechterlijke onpartijdigheid en het 
beginsel van interne openbaarheid geborgd. 
 
Derde lid 
Het derde lid bepaalt dat geen rechtsmiddel open staat tegen beslissingen door de rechter-
commissaris op vorderingen en verzoeken die worden ingediend na de kennisgeving door de 
officier van justitie dat hij aan de voorzitter van de rechtbank een verzoek om dagbepaling heeft 
gezonden. Ook de verdachte is hiervan op de hoogte, omdat volgens de in het wetsvoorstel tot 
vaststelling van Boek 4 van het nieuwe wetboek op te nemen regeling het verzoek tot dagbepaling 
van de officier van justitie aan de voorzitter van de rechtbank ook aan de verdachte ter 
beschikking wordt gesteld. Een beroepsprocedure is vanaf dat moment in het licht van een 
aanstaande zitting niet wenselijk, nu de finale afweging of de vordering of het verzoek alsnog 
moet worden toegewezen, beter door de zittingsrechter dan door de raadkamer kan worden 
gemaakt. Vanaf het moment dat hem een verzoek om dagbepaling bereikt, is de zittingsrechter, in 
de persoon van de beoogd zittingsvoorzitter, verantwoordelijk voor de voorbereiding van de 
terechtzitting. De verantwoordelijkheid van de zittingsrechter (en bij aanvang van de terechtzitting 
is dat de zittingscombinatie) voor de volledigheid van het onderzoek op de terechtzitting en de te 
nemen eindbeslissingen, rechtvaardigt dat vanaf deze fase het laatste woord over 
onderzoekswensen ook bij de zittingsrechter komt te liggen. 
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De Minister van Veiligheid en Justitie, 
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