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Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met
aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 31 mei 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel I, onderdeel J
Artikel VII, onderdeel A
Artikel IX, onderdeel A
8 (Van Nispen en Swinkels) dat regelt dat de voorgestelde zelfstandige bevoegdheid van
een hulpofficier van justitie om de aanhouding buiten heterdaad te bevelen, wordt
geschrapt
Met dit amendement willen de indieners de voorgestelde zelfstandige bevoegdheid van een
hulpofficier van justitie om de aanhouding buiten heterdaad te bevelen, schrappen. De
noodzaak van de zelfstandige bevoegdheid voor hulpofficieren is niet aangetoond.
Bovendien is er door de moderne communicatiemiddelen snel en direct contact mogelijk
tussen de betrokken zaaksrechercheurs of -coördinatoren en de officier van justitie.
Indieners wijzen voorts op de onwenselijkheid dat een hulpofficier in zijn eigen
opsporingsonderzoek als toetsende autoriteit optreedt. Ook de Afdeling advisering van de
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Raad van State merkte hierover op dat naarmate de hulpofficier van justitie nauwer is
betrokken bij de zaak, het lastiger is om objectief de verschillende belangen af te wegen.
Gevolg van de voorgestelde zelfstandige bevoegdheid is volgens indiener tevens dat de
eindverantwoordelijke officier van justitie op grotere afstand van de opsporing komt te
staan. Wanneer de hulpofficier zelfstandig gaat beslissen over de aanhouding raakt de
officier van justitie een eenvoudig en effectief instrument kwijt om het onderzoek bij te
sturen, bijvoorbeeld door te gelasten dat eerst nader onderzoek moet plaatsvinden om
bewijs te verzamelen. Tot slot wijst indiener in het licht van wat hiervoor is gesteld over de
noodzaak op het artikel van Bos, Mul en Schoep, ‘Aanhouding buiten heterdaad. Een
logische bevoegdheid voor de hulp-OvJ?’ in het Nederlands Juristenblad (NJB), 26-2-2016,
aflevering 8. Het amendement handhaaft het element uit het geldende artikel 54 van het
Wetboek van Strafvordering (Sv), dat de hulpofficier wel bevoegd is de aanhouding buiten
heterdaad te bevelen indien het bevel van de officier van justitie niet kan worden
afgewacht. Door het amendement blijft het voorgestelde artikel 54 Sv in die zin
toegevoegde waarde behouden ten opzichte van het geldende artikel 54 Sv dat uit het
artikel de suggestie wordt weggenomen als zou de officier van justitie de verdachte in de
regel persoonlijk aanhouden. In plaats daarvan wordt er, evenals nu in het wetsvoorstel
het geval is, van uitgegaan dat de officier van justitie een bevel geeft tot aanhouding
buiten heterdaad.
Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep
Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP en de ChristenUnie.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel XI, onderdeel A
9 (Van Oosten) dat regelt dat de financiële draagkracht van de veroordeelde wordt
gerelateerd aan het minimumloon
In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de kosten van rechtsbijstand die zijn gemoeid met
de aanwijzing van een raadsman voor de verdachte wiens vrijheid is benomen, na een
onherroepelijke veroordeling op hem kunnen worden verhaald indien hij voldoende
draagkrachtig is. Volgens het wetsvoorstel is een persoon «draagkrachtig» als zijn
financiële draagkracht de in artikel 34 genoemde bedragen overschrijdt. In artikel 34
is bepaald dat rechtsbijstand wordt verleend aan hen wier inkomen per jaar € 26.000 of
minder bedraagt, indien zij alleenstaand zijn, dan wel, indien zij met één of meer anderen
een gemeenschappelijke huishouding voeren, ten hoogste € 36.800. Dit amendement
vervangt deze bedragen door het minimumloon. Geregeld wordt aldus dat de kosten van
rechtsbijstand na een onherroepelijke veroordeling op de veroordeelde kunnen worden
verhaald indien zijn inkomen het minimumloon overschrijden.
Verworpen. Voor: Van Vliet en de VVD.
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Moties
12 (Van Nispen) over het monitoren van de gemiddelde verhoorduur en het aantal
verhoren (TK 34.157 / 34.159)
Aangehouden.

13 (Van Nispen en Swinkels) over schrappen van artikel 5, lid 2, uit het ontwerpbesluit
inrichting en orde politieverhoor (TK 34.157 / 34.159)
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk
en de ChristenUnie.

14 (Van Nispen en Swinkels) over het opnemen van verhoren (TK 34.157 / 34.159)
Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep
Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP en de ChristenUnie.

15 (Swinkels en Van Nispen) over een reële vergoeding voor advocaten die rechtsbijstand
verlenen bij een politieverhoor (TK 34.157 / 34.159)
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep
Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie.

16 (Van Toorenburg en Helder) over de uitvoeringskosten niet ten koste laten komen van
de huidige budgetten voor uitvoerende organisaties (TK 34.157 / 34.159)
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de SGP, de
ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV.

17 (Van Toorenburg en Helder) over het niet gebruiken van de 105 miljoen voor "meer
blauw op straat" (TK 34.157 / 34.159)
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de
SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV.

