
 

 

Ministerie van Justitie 

 
Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand 
 Directie Wetgeving 

 

Bij beantwoording de 

datum en ons kenmerk 

vermelden. Wilt u slechts 

één zaak in uw brief 

behandelen. 

 

 

 

Hierbij zend ik u de Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken die door het College van 

procureurs-generaal is vastgesteld en door mij is goedgekeurd. De aanwijzing vervangt de Tijdelijke 

aanwijzing toezeggingen aan getuigen en is gebaseerd op de Wet van 12 mei 2005 tot wijziging van 

het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot verklaringen van 

getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd (Stb. 254) en het 

Besluit getuigenbescherming van 23 december 2005, Stb. 2006, 21. Deze treden in werking op 1 

april 2006 samen met de Instructie getuigenbescherming. De toezending van deze aanwijzing die 

zoals gebruikelijk in de Staatscourant zal worden gepubliceerd vloeit voort uit mijn toezegging bij 

gelegenheid van het Algemeen Overleg met uw Kamer op 13 juni 2005 (Kamerstukken II, 2004/05, 

29 940, nr. 2). Met toezending wordt tevens voldaan aan het verzoek van de griffier van uw Vaste 

Commissie voor Justitie van 6 maart 2006, kenmerk 06-Just-B. 

De aanwijzing geeft uitvoering aan de restrictieve wettelijke regeling die na een lange parlementaire 

behandeling tot stand is gekomen. De aanwijzing bevat het beleidsmatige kader binnen welk een 

officier van justitie een toezegging tot strafvermindering in ruil voor een getuigenverklaring kan 

overwegen. Ik teken hierbij aan dat dit onverlet laat dat het College van procureurs-generaal zich in 

zeer uitzonderlijke dringende omstandigheden (te denken valt aan het voorkomen van een 

terroristische aanslag waarbij ettelijke mensenlevens op het spel staan) tot mij kan wenden voor het 

doen van verdergaande toezeggingen. Alsdan zal ik zodanig verzoek beoordelen in het licht van alle 

zich voordoende omstandigheden. Over de beslissing op zo’n verzoek zal ik verantwoording 

afleggen aan de Staten-Generaal in het kader van de geldende ministeriële verantwoordelijkheid.  
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5408945/06/6 / 20 maart 2006 

De Minister van Justitie, 

 


