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DISCUSSIESTUK 

 

Onderzoek ter plaatse, inbeslagneming en doorzoeking en 

onderzoek van gegevensdragers en in geautomatiseerde werken 

(Boek 2) (versie 4 juni 2014) 
 

 

In 2012 is het programma Versterking prestaties in de strafrechtketen (VPS) van start 

gegaan. Onderdeel daarvan is de modernisering van het Wetboek van Strafvordering 

(Sv). Daartoe zijn over verschillende onderwerpen uit het wetboek discussiestukken 

opgesteld waarin naar aanleiding van gesignaleerde knelpunten mogelijke oplossingen 

ter verbetering van de systematiek en hanteerbaarheid worden verkend. Op basis van 

deze stukken worden binnen en buiten het ministerie van Veiligheid en Justitie reacties 

verzameld. De reacties worden betrokken bij de afweging om nieuwe wetgeving tot 

stand te brengen, onderdelen van bestaande wetgeving te herzien of in stand te houden. 

De modernisering strekt niet tot een stelselherziening, maar tot een verhoging van de 

bruikbaarheid en inzichtelijkheid van het wetboek voor de praktijk en de burger. 

 

In de conceptfase wordt reeds zo veel mogelijk rekening gehouden met de opvattingen 

van de ketenpartners die in een zogenaamde preconsultatie worden besproken. De 

preconsultatiefase loopt door na het Congres, in expertmeetings zullen de 

conceptwetsvoorstellen met de rechtspraktijk en de wetenschap worden besproken. 

Hierna volgt de formele consultatie. De aangepaste conceptwetsvoorstellen worden 

voorgelegd aan de rechtspraktijk, gaan in (internet)consultatie, worden voorgelegd aan 

de Afdeling Advisering van de Raad van State en worden daarna in procedure gebracht 

bij Tweede en Eerste Kamer.  

 

Het voorliggende discussiestuk is bedoeld om reacties te verzamelen die als bouwstenen 

kunnen dienen voor het opstellen van conceptwetsvoorstellen in het kader van een 

nieuw Wetboek van Strafvordering. 

 

Leeswijzer: Belangrijkste punten uit dit discussiestuk zijn:  

 

1) De regeling van de doorzoeking sluit niet meer goed aan bij de huidige praktijk. Dit geldt in 

het bijzonder voor de doorzoeking van een woning, waarbij ook buiten gevallen van spoed, in 

de praktijk de officier van justitie door de rechter-commissaris wordt gemachtigd een woning 

te doorzoeken. In paragraaf 2.5 wordt hierop ingegaan en worden voorstellen gedaan voor 

herstructurering van de regeling.  

2) In het discussiestuk over de algemene bepalingen en uitgangspunten van het voorbereidende 

onderzoek worden voorstellen gedaan voor vereenvoudiging van de 

verdenkingsvoorwaarden teneinde het wetboek te vereenvoudigen en toegankelijker te 

maken. In paragraaf 2.6 worden deze voorstellen uitgewerkt ten aanzien van de 

bevoegdheden tot inbeslagneming.  

3) De regeling ter bescherming van het briefgeheim is zeer gedetailleerd en de reikwijdte ervan 

is ruimer dan de Grondwet vereist waardoor de regeling niet in balans is met de regeling ter 

bescherming van vertrouwelijke elektronische communicatie. In paragraaf 2.8 worden 

voorstellen gedaan voor stroomlijning van deze regeling.  

4) In de opsporingspraktijk worden dagelijks voorwerpen inbeslaggenomen waarop 

gegevens zijn opgeslagen met het oogmerk die gegevens te onderzoeken en eventueel te 

gebruiken als bewijs. De wet bevat over deze vorm van het vergaren van gegevens geen 
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specifieke regels (anders dan de regels betreffende inbeslagneming van de gegevensdrager of 

het geautomatiseerde werk), terwijl andere vormen gegevensvergaring in verband met de 

inbreuk die de bevoegdheden kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer wel zijn 

genormeerd. Dit leidt tot een gebrek aan consistentie die niet goed is te rechtvaardigen. In 

paragraaf 2.9 en paragraaf 3 wordt hierop ingegaan en worden voorstellen gedaan die zowel 

beogen het algemeen belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten te dienen, als 

de fundamentele rechten van de betrokkene te beschermen.   

5) Het veiligstellen van sporen en nemen van monsters is een veelvoorkomende 

opsporingsactiviteit. De regeling van de inbeslagneming is niet geschikt voor deze vormen van 

bewijsgaring. Daarom wordt in paragraaf 4 de vraag gesteld of het, ten behoeve van het 

verschaffen van duidelijkheid aan de praktijk en ter waarborging van de betrouwbaarheid van 

bewijs, wenselijk is hiervoor een regeling te treffen.  

6) De praktijk kampt (nog steeds) met aanzienlijke problemen in verband met de opslag van de 

groeiende stroom aan inbeslaggenomen voorwerpen die ter deponering worden aangeboden. 

Deze problemen zijn zowel administratief als financieel van aard. In paragraaf 2.11 worden 

mogelijke oplossingsrichtingen verkend.  
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1. Inleiding 

 

In het kader van het wetgevingsprogramma Versterking prestaties strafrechtsketen 

(hierna: VPS) zal onder andere de huidige regeling met betrekking tot dwangmiddelen 

en bijzondere opsporingsbevoegdheden worden herzien in een nieuw Boek 2 betreffende 

het voorbereidende onderzoek. Met het oog daarop zijn discussiestukken over de 

verschillende deelonderwerpen opgesteld. Dit discussiestuk gaat over het onderzoek ter 

plaatse, inbeslagneming en doorzoeking en het onderzoek aan gegevensdragers en in 

geautomatiseerde werken. 

 

Samenhang met andere VPS-onderwerpen 

 

Dit discussiestuk staat niet op zichzelf maar moet gelezen worden in samenhang met 

andere discussiestukken. De discussiestukken over de volgende onderwerpen zijn hierbij 

in het bijzonder van belang:  

- Algemene bepalingen en uitgangspunten van het voorbereidende onderzoek (het 

nieuwe Boek 2). Dit discussiestuk bevat voorstellen voor algemene uitgangspunten 

voor de verdere vormgeving van de bevoegdheden in het voorbereidende onderzoek. 

In paragraaf 1.2 van het onderhavige discussiestuk wordt een kort overzicht gegeven 

van die algemene uitgangspunten, voor zover relevant voor het onderwerp van dit 

discussiestuk.  

- Het onderzoek door de rechter-commissaris (hierna: RC) en de bevoegdheden die de 

RC daartoe ter beschikking staan. 

- De bijzondere opsporingsbevoegdheden. In het discussiestuk over dit onderwerp 

wordt o.a. ingegaan op de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens.  

- Het professioneel verschoningsrecht. In het discussiestuk over dit onderwerp komt 

aan de orde de inbeslagneming van voorwerpen (brieven of geschriften) 

respectievelijk het vergaren van gegevens waarover het verschoningsrecht zich 

uitstrekt.  

 

Opzet van dit discussiestuk  

 

Dit discussiestuk vangt aan met een paragraaf over de maatschappelijke ontwikkelingen 

tegen welke achtergrond de inhoud van dit stuk moet worden gezien (paragraaf 1.1.) en 

een korte bespreking van de algemene uitgangspunten van het voorbereidende 

onderzoek (paragraaf 1.2.). Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende 

bevoegdheden. Deze zijn onderscheiden in twee hoofdcategorieën: inbeslagneming van 

voorwerpen met daarmee verband houdende steunbevoegdheden (paragraaf 2) en het 

onderzoek van gegevensdragers en in geautomatiseerde werken en daarmee verband 

houdende (steun)bevoegdheden (paragraaf 3). In paragraaf 4 wordt aandacht besteed 

aan het veilig stellen van sporen en het nemen van monsters. Ten slotte wordt in 

paragraaf 5 kort ingegaan op de schouw.   

 

De relatief korte tijd die beschikbaar was voor het opstellen van dit discussiestuk dwingt 

tot beperking. Als gevolg daarvan komen in dit discussiestuk niet aan de orde de 

inbeslagnemingsbevoegdheden in het kader van het strafrechtelijk financieel onderzoek, 

met inbegrip van het strafvorderlijk conservatoir beslag, en de inbeslagneming in het 

kader van de opsporing van strafbare feiten buiten het rechtsgebied van een rechtbank.  
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Ook de regeling van het beklag (artikel 552a e.v.), waarvan evident is dat dit een 

belangrijk aspect vormt van de rechtsbescherming in verband met de inbeslagneming 

van voorwerpen (waaronder gegevensdragers) en het gebruik van bij een doorzoeking 

vastgelegde gegevens, zal afzonderlijk worden bezien en komt in dit discussiestuk dan 

ook niet aan de orde. 

 

Ten slotte vallen de bevoegdheden tot inbeslagneming uit de bijzondere wetten buiten 

het bestek van dit discussiestuk. Een aantal bijzondere wetten bevat bepalingen 

betreffende de inbeslagneming van voorwerpen die in een aantal gevallen ruimer zijn 

dan de bevoegdheden tot inbeslagneming in het Wetboek van Strafvordering. 

Voorbeelden zijn de algemene bevoegdheid tot het doen van onderzoek aan de kleding 

ter inbeslagneming1 en de mogelijkheid om aan een verdachte een bevel tot uitlevering 

van een voorwerp ter inbeslagneming te geven2. De discussie of de bepalingen in 

bijzondere wetten wijziging behoeven, gaat het bestek van VPS te buiten. In dit 

discussiestuk wordt dan ook niet ingegaan op de vraag of aanpassing van bijzondere 

wetten wenselijk is.  

Waar in dit discussiestuk wordt verwezen naar wetsartikelen, worden de artikelen van 

het Wetboek van Strafvordering bedoeld, tenzij anders is aangegeven.  

 

 

1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen - van inbeslagneming van voorwerpen 

naar het onderzoek van gegevens 

 

"Het netwerk van bepalingen betreffende de inbeslagneming heeft veel weg van een 

labyrinth. De samenhang van de voorschriften is minder groot dan wel wordt 

verondersteld, de doeltreffendheid laat hier en daar te wensen over. Door allerlei 

veranderingen in de samenleving moet de praktijk zich soms behelpen met een 

onbevredigende interpretatie van bepalingen die oorspronkelijk niet voor de betrokken 

situatie zijn geschreven" schreef mr. F. Vellinga-Schootstra al in 1982 in haar 

proefschrift ‘Inbeslagneming en huiszoeking. De dwangmiddelen ter inbeslagneming'.3 

Ruim dertig jaar later is deze constatering nog steeds actueel. Hoewel nadien de 

wetgeving vele aanpassingen heeft ondergaan die hebben bijgedragen aan het vergroten 

van de doeltreffendheid van de regeling, kan deze nog steeds bezwaarlijk als 

gemakkelijk toegankelijk worden gekenschetst. In het licht van de doelstellingen van 

VPS het Wetboek van Strafvordering te stroomlijnen en te actualiseren, onder andere 

met het oog op het vergroten van de toegankelijkheid van de regeling, ligt het voor de 

hand ook de regeling inzake inbeslagneming en de daarmee verband houdende 

steunbevoegdheden en de verschillende bepalingen betreffende het vergaren van 

(elektronische) gegevens te herzien.  

 

Op grond van het Wetboek van Strafvordering is inbeslagneming van voorwerpen - kort 

gezegd - mogelijk ten behoeve van de waarheidsvinding (artikel 94, eerste lid) of ter 

verzekering dat een bepaalde straf (verbeurdverklaring of geldboete) of maatregel 

(onttrekking aan het verkeer, ontnemings- of schadevergoedingsmaatregel) ten uitvoer 

kan worden gelegd (artikelen 94, tweede lid, en 94a, eerste t/m derde lid).  

 

                                                 
1 Zie artikelen 9, derde lid, Opiumwet en 52, tweede lid, WWM. 
2 Zie artikelen 9, derde lid, Opiumwet, 52, eerste lid, WWM, en artikel 18, eerste lid, WED. 
3 Vellinga-Schootstra 1982, p. 296 
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Inbeslagneming is een vormloze handeling die bestaat uit het feitelijk onder zich nemen 

of houden van een voorwerp4. Daarmee wordt het voorwerp uit de beschikkingsmacht 

van de beslagene gehaald. Procedurele voorwaarde is het opmaken van een 

kennisgeving van inbeslagneming en het verstrekken van een afschrift daarvan aan de 

beslagene (artikel 94, derde lid). Aan de inbeslaggenomen voorwerpen mag onderzoek 

worden verricht ten behoeve van de waarheidsvinding. Dit kan ook onderzoek betreffen 

van op een inbeslaggenomen computer of mobiele telefoon opgeslagen gegevens.5 

Voorts kan van het inbeslaggenomen voorwerp een monster worden genomen of kan 

slechts een deel van het voorwerp als monster inbeslaggenomen worden.6 

Inbeslagneming met het oog op de onttrekking aan het verkeer is mogelijk waar het 

gaat om voorwerpen die niet in het maatschappelijke verkeer thuishoren en daarin niet 

mogen terugkeren (bijv. drugs, wapens, kinderpornografische afbeeldingen). Bij 

waardebeslag (verbeurdverklaring, geldboete, ontnemingsmaatregel en 

schadevergoedingsmaatregel) is het doel dat de eigendom van het voorwerp na een 

rechterlijke beslissing in beginsel overgaat op de staat.  

 

De bepalingen over de inbeslagneming zijn opgesteld in een tijd waarin werd uitgegaan 

van het onder zich nemen van voorwerpen met een zekere waarde, waarop de 

civielrechtelijke eigendomsregeling van toepassing is. Uitgangspunt daarbij was dat 

voorwerpen over het algemeen konden worden beschreven en bewaard, en zo nodig 

onderzocht, totdat een (rechterlijke) beslissing kon worden genomen over de 

uiteindelijke bestemming (teruggave aan beslagene, bewaring ten behoeve van de 

rechthebbende, overgang eigendomsrecht aan de staat). Deze systematiek, die als 

uitgangspunt kent dat de voorwerpen steeds teruggaan naar de beslagene, tenzij de 

rechter anders beslist, heeft ertoe geleid dat zich inmiddels aanzienlijke problemen 

voordoen met de opslag, bewaring en teruggave of uitwinning van inbeslaggenomen 

voorwerpen. Dit komt onder andere door hoge opslagkosten en de snelle 

waardevermindering van voorwerpen.  

 

Door maatschappelijke veranderingen, waaronder de ontwikkeling van onze samenleving 

tot een digitale informatiemaatschappij, is het zwaartepunt in de opsporing steeds meer 

komen te liggen op het vergaren van (elektronische) gegevens. Daartoe zijn in de loop 

der tijd nieuwe bevoegdheden in het Wetboek van Strafvordering geïntroduceerd, zoals 

de bevoegdheden tot doorzoeking ter vastlegging van gegevens en tot het vorderen van 

gegevens. De wetgever heeft er destijds voor gekozen afzonderlijke bevoegdheden voor 

het vergaren van gegevens, naast de bestaande bevoegdheden tot inbeslagneming, te 

introduceren. Deze keuze is ingegeven door het specifieke karakter van de 

informatietechniek. Van inbeslagneming is sprake als de vrije beschikking over het 

voorwerp door de oorspronkelijk rechthebbende wordt opgeheven. Dit is echter niet het 

geval bij het onderzoek en vergaren van gegevens. Degene die de beschikkingsmacht 

had over de gegevens behoudt immers de beschikkingsmacht over de onderzochte en 

eventueel vastgelegde (gekopieerde) gegevens. Destijds is gekozen is voor opstellen van 

een afzonderlijke afdeling voor het onderzoek van gegevens in geautomatiseerde 

werken, in plaats van aansluiting te zoeken bij de bestaande afdeling betreffende de 

inbeslagneming, omdat het onderzoek naar gegevens nauwer aansloot bij de toenmalige 

                                                 
4 Beslag kan ook worden gelegd door het aan de ketting leggen van een vaartuig of het verzegelen van een 
ruimte.  
5 Corstens/Borgers p. 476. HR 29 maart 1994, ECLI:NL:HR:1994:AD2076; HR 8 mei 2001, 
ECLI:NL:HR:2001:AB1517.  
6 Corstens/Borgers p. 476. HR 29 april 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD0698. 
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regeling van het afluisteren van telefoongesprekken. Naar aanleiding van de Commissie 

Mevis is vervolgens de regeling van de bevoegdheden tot het vorderen van gegevens bij 

derden aan het wetboek toegevoegd. Ook zijn reeds bestaande bevoegdheden 

aangepast teneinde deze ook geschikt te maken om elektronische communicatie vast te 

leggen. Illustratief is de aanpassing van de bevoegdheden inzake het opnemen van 

telecommunicatieverkeer (telefoontap) zodat ook de communicatie via internet kan 

worden onderschept en vastgelegd. Deze bevoegdheden hebben gemeen dat het doel 

van de inzet erop is gericht (elektronische) gegevens die reeds beschikbaar zijn 

(historische gegevens) of die in de toekomst beschikbaar zullen komen (toekomstige 

gegevens), veilig te stellen ten behoeve van de waarheidsvinding.  

Naast deze specifieke bevoegdheden voor gegevens wordt de bevoegdheid tot 

inbeslagneming (van voorwerpen) veelvuldig gehanteerd om de beschikking te krijgen 

over elektronische gegevens. In dat geval worden elektronische gegevensdragers en 

geautomatiseerde werken (computers, laptops, mobiele telefoons, tablets, usb-sticks, 

externe harde schijven etc.) in beslag genomen. Het doel van de inbeslagneming is dan 

het onderzoeken en veiligstellen van de op de gegevensdrager vastgelegde elektronische 

gegevens, en niet het veiligstellen van het voorwerp zelf. In dit discussiestuk wordt 

ingegaan op de vraag hoe het (ongeregelde) onderzoek aan een inbeslaggenomen 

gegevensdrager zich verhoudt tot de regels in het Wetboek van Strafvordering met 

betrekking tot het vergaren en vastleggen van gegevens.  

 

Ook de voortschrijdende technische ontwikkelingen op het terrein van de forensische 

opsporing verdienen op deze plaats vermelding. Deze ontwikkelingen hebben ertoe 

geleid dat in toenemende mate monsters worden genomen en sporen worden 

veiliggesteld met het oog op forensisch onderzoek. Een hierop toegesneden regeling 

ontbreekt thans in het Wetboek van Strafvordering.  

 

1.2 Algemene uitgangspunten van het voorbereidende onderzoek 

Vanzelfsprekend staat voorop dat wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering 

steeds dienen te voldoen aan de verplichtingen die uit de Grondwet, het EVRM en andere 

internationale verdragen voortvloeien. Naast de artikelen 10 Grondwet en 8 EVRM inzake 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, kan in verband met de onderwerpen die in 

dit discussiestuk aan de orde komen in het bijzonder worden gewezen op het huisrecht 

(artikel 12 Grondwet), het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (artikel 13 Grondwet) en 

het recht op het ongestoorde genot van het eigendom (artikel 1 Eerste Protocol bij het 

EVRM). In zijn algemeenheid geldt dat inbreuk op deze fundamentele rechten in verband 

met de opsporing en vervolging van strafbare feiten slechts is toegestaan indien daaraan 

een wettelijke regeling ten grondslag ligt. In bepaalde gevallen, zoals inbreuk op het 

briefgeheim, wordt daaraan tevens de eis van rechterlijke betrokkenheid gesteld. 

 

Daarnaast geldt het volgende. Om consistentie van de nieuwe regelgeving te 

waarborgen is het van belang algemene uitgangspunten te hanteren bij de 

herstructurering en stroomlijning van de verschillende onderdelen van het 

voorbereidende onderzoek. In het eerder genoemde discussiestuk over de algemene 

bepalingen en uitgangspunten van het voorbereidende onderzoek (Boek 2) wordt een 

aantal van deze algemene uitgangspunten beschreven. In het onderhavige discussiestuk 

wordt voortgebouwd op deze uitgangspunten.   

De uitgangspunten die voor dit discussiestuk van betekenis zijn, zijn de volgende: 
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o Er wordt een algemene bepaling voor het voorbereidende onderzoek opgenomen 

volgens welke een bevoegdheid op basis van de beginselen van proportionaliteit en 

subsidiariteit wordt uitgeoefend en niet voor een ander doel dan waarvoor deze is 

gegeven. 

o Het onderscheid tussen dwangmiddelen, opsporingsbevoegdheden en bijzondere 

opsporingsbevoegdheden wordt niet gehandhaafd.  

o De bijzondere verbaliseringsplichten kunnen - gelet op de algemene verbaliserings- 

en verslagleggingsplicht neergelegd in artikel 152 - in beginsel worden geschrapt, 

behoudens bepalingen die zien op de inhoud van hetgeen dat moet worden 

geverbaliseerd.   

o Bevoegdheden worden slechts éénmaal beschreven.  

o Bevoegdheden worden zoveel mogelijk thematisch gerubriceerd.  

o Bevoegdheden worden in beginsel toegekend aan de functionaris, doorgaans de 

opsporingsambtenaar die in de praktijk met de uitvoering daarvan is belast. Voor 

betrokkenheid van een hogere autoriteit kan de constructie van een bevel of 

machtiging worden gehanteerd. 

o De verdenkingsvoorwaarden voor de diverse bevoegdheden kunnen worden 

vereenvoudigd. Gestreefd wordt naar het in beginsel hanteren van een beperkt 

aantal (vier) verdenkingsvoorwaarden voor in beginsel alle bevoegdheden. 

Verdenking van een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, wordt niet 

zonder meer gehanteerd als verdenkingsvoorwaarde voor de toepassing van andere 

bevoegdheden. 

o Uit het oogpunt van systematisering verdient het de voorkeur de 

onderzoekshandelingen en bevoegdheden van de RC te regelen in één hoofdstuk, 

over het onderzoek door de RC. Wanneer de RC als machtigingsrechter optreedt 

wordt dit geregeld in het hoofdstuk over het opsporingsonderzoek, bij de 

bevoegdheid of groep van bevoegdheden waarvoor de machtiging is vereist.  

o Bij de indeling van de bevoegdheden wordt waar mogelijk de volgorde gevolgd van 

minder ingrijpend naar meer ingrijpend.  

Naast deze algemene uitgangspunten die voor het gehele voorbereidende onderzoek 

zouden moeten gelden, wordt voorgesteld tevens het volgende uitgangpunt te hanteren 

dat in het bijzonder voor het onderwerp van dit discussiestuk van belang is:  

o Bij de herstructurering en modernisering van de opsporingsbevoegdheden wordt 

zoveel mogelijk het uitgangpunt gehanteerd dat de bevoegdheden die in een digitale 

situatie worden toegepast van vergelijkbare rechtswaarborgen zijn voorzien als de 

bevoegdheden die in een analoge situatie worden toegepast, tenzij afwijking daarvan 

wordt gerechtvaardigd door relevante verschillen tussen deze beide.7 

 

2. Inbeslagneming 

 

Ten behoeve van de inbeslagneming kent het Wetboek van Strafvordering een drietal 

specifieke steunbevoegdheden. Deze zijn a) de bevoegdheid plaatsen te betreden, aldaar 

zoekend rond te kijken en zo nodig de situatie ter plaatse te bevriezen, b) de 

bevoegdheid een derde te bevelen het voor inbeslagneming vatbare voorwerp uit te 

leveren en c) de bevoegdheid tot doorzoeking.  

                                                 
7 Dit standpunt is destijds ook door het kabinet ingenomen in de beleidsnota 'Wetgeving voor de elektronische 
snelweg' Kamerstukken II 1997/98, 25 880, nrs 1-2.   
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2.1. Opzet van de huidige regeling 

 

De regeling van de inbeslagneming is in de loop der jaren aan verschillende 

wetswijzigingen onderhevig geweest8. Mede als gevolg van deze wijzigingen heeft de 

regeling aan inzichtelijkheid, toegankelijkheid en consistentie verloren. VPS biedt de 

kans hierin verbetering aan te brengen.  

 

De regeling stamt uit de tijd dat het vooronderzoek plaatsvond in het kader van het 

gerechtelijk vooronderzoek onder leiding van de rechter-commissaris. Inbeslagneming, 

het vorderen van de uitlevering van een voorwerp en doorzoeking waren in beginsel 

voorbehouden aan de rechter-commissaris in het kader van het gerechtelijk 

vooronderzoek. Alleen in spoedeisende gevallen waarin de komst van de rechter-

commissaris niet kon worden afgewacht - bij staandehouding, aanhouding of bij 

ontdekking op heterdaad - was de opsporingsambtenaar of OvJ bevoegd deze 

bevoegdheden uit te oefenen.9  

Met de inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek in 2000 is 

deze systematiek deels losgelaten. Aanleiding voor deze wijziging vormden de 

bevindingen van de Commissie herijking Wetboek van Strafvordering (Commissie 

Moons), die zich onder andere boog over de herziening van het gerechtelijk 

vooronderzoek.10 De Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek11 heeft een algemene 

bevoegdheid tot inbeslagneming voor de opsporingsambtenaar geïntroduceerd, alsmede 

de bevoegdheid daartoe plaatsen te betreden, de uitlevering van een voorwerp te 

bevelen en een vervoermiddel te doorzoeken. Voorts werd de OvJ bevoegd plaatsen niet 

zijnde woningen of kantoren van verschoningsgerechtigden te doorzoeken.12 De RC 

behield de reeds bestaande zelfstandige bevoegdheden tot inbeslagneming; toepassing 

daarvan bleef gekoppeld aan een gerechtelijk vooronderzoek. Dit betekende onder 

andere dat voor de doorzoeking van woningen of van kantoren van 

verschoningsgerechtigden nog steeds de eis van een gerechtelijk vooronderzoek gold.  

In 2005 is de regeling opnieuw aangepast waarbij de inbeslagnemingsbevoegdheden van 

de RC voortaan ook konden worden toegepast buiten het gerechtelijk vooronderzoek.13 

Hierdoor werd de doorzoeking van woningen mogelijk zonder dat de OvJ was gehouden 

eerst een gerechtelijk vooronderzoek te vorderen. Datzelfde gold voor de doorzoeking 

van kantoren van verschoningsgerechtigden.  

                                                 
8 O.a. Wijziging van de bepalingen betreffende verbeurdverklaring en inbeslagneming (Stb. 1958, 296); 
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten ter 
verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk 
verkregen voordeel en andere vermogenssancties (Stb. 1993, 11); Wijziging van enige bepalingen in het 
Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten inzake de bewaring en de teruggave van 
inbeslaggenomen voorwerpen (Stb. 1995, 245); Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering 
(herziening van het gerechtelijk vooronderzoek) (Stb. 1999, 243); Wijziging van het Wetboek van 
Strafvordering en enige andere wetten omtrent de toepassing van maatregelen in het belang van het 
onderzoek en enige andere onderwerpen (Stb. 2001, 532); Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in 
verband met inbeslagneming en doorzoeking door de rechter-commissaris (Stb. 2004, 577); Wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie 
van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris) (Stb. 2011, 600). 
9 Knigge/Keulen, p. 322. 
10 Commissie Moons 1990. 
11 Wet tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering, Stb. 1999, 243. 
12 Als verdenkingsvoorwaarde geldt steeds: geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of bij 
verdenking van een misdrijf als bedoeld in artikel 67, eerste lid, Sv. 
13 Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met inbeslagneming en doorzoeking door 
de rechter-commissaris, Stb. 2004, 577. 
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Ten slotte is de regeling in 2013 nogmaals gewijzigd als gevolg van de Wet versterking 

positie rechter-commissaris.14 Met deze wet heeft de herstructurering van het 

vooronderzoek verder vorm gekregen, waarbij het gerechtelijk vooronderzoek is 

afgeschaft en nog duidelijker tot uitdrukking is gebracht dat de OvJ de leiding over het 

opsporingsonderzoek heeft; de taken van de RC spitsen zich toe op die van 'rechter in 

het vooronderzoek'. Op vordering van de OvJ (artikel 181), op verzoek van de verdachte 

(artikel 182) of zelfstandig indien de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt 

(artikel 182, zevende lid), kan de RC onderzoekshandelingen verrichten in zijn 

toezichthoudende taak op de volledigheid van het dossier.15 

 

In verband met de herstructurering van de inbeslagnemingsbevoegdheden rijst de vraag 

hoe om te gaan met de ontstane tweedeling tussen de wettelijke bevoegdheden van de 

opsporingsambtenaar/OvJ enerzijds (artikelen 95 t/m 97) en die  van de RC anderzijds 

(artikelen 104, 105, 110 en 114). Met uitzondering van de doorzoeking van woningen en 

van kantoren van verschoningsgerechtigden, welke buiten het geval van dringende 

noodzakelijkheid is voorbehouden aan de RC, zijn alle bevoegdheden tot inbeslagneming 

van de RC inmiddels ook toebedeeld aan de opsporingsambtenaar of OvJ. Deze laatsten 

zijn daarbij wel gebonden aan de verdenkingsvoorwaarden 'ontdekking op heterdaad van 

een strafbaar feit of verdenking van een misdrijf als bedoeld in artikel 67, eerste lid'. De 

RC kan deze bevoegdheden daarentegen bij verdenking van ieder strafbaar feit inzetten. 

Op dit vraagpunt wordt bij de bespreking van de verschillende bevoegdheden ingegaan. 

 

Ook de volgorde waarin de bevoegdheden in het wetboek zijn geplaatst lijkt niet  heel 

logisch. De bevoegdheid tot het bevelen van de uitlevering van een voorwerp is geregeld 

ná de bevoegdheid tot het betreden van plaatsen, terwijl de betreding van een plaats in 

beginsel meer ingrijpend voorkomt dan een bevel tot uitlevering. Het lijkt ook logisch de 

vermoedelijke houder van een voor inbeslagneming vatbaar voorwerp eerst te bevelen 

dit uit te leveren alvorens een plaats (woning) te betreden om te bezien of het voorwerp 

wellicht wordt aangetroffen en als dit niet het geval is, die plaats te bevriezen in 

afwachting van toestemming tot doorzoeking.  

 

Onderzoek aan inbeslaggenomen voorwerpen  

 

Aan inbeslaggenomen voorwerpen mag onderzoek worden verricht ten behoeve van de 

waarheidsvinding. Dit kan bijvoorbeeld forensisch onderzoek betreffen van op een 

kledingstuk aangetroffen sporen of van inbeslaggenomen monsters. Maar het kan ook 

gaan om onderzoek van op een inbeslaggenomen computer, mobiele telefoon of usb-

stick opgeslagen gegevens.16 Met de huidige opslagcapaciteit van mobiele telefoons, 

laptops en computers kan het onderzoek van daarop vastgelegde gegevens een – soms  

ingrijpende - inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene opleveren. Het 

onderzoek van een mobiele telefoon (smartphone) kan niet alleen inzicht geven in de 

telefoonnummers die de betrokkene heeft gebeld, maar ook in zijn agenda, de locaties 

waar de telefoon zich heeft bevonden (GPS-gegevens), de contacten van de betrokkene 

en de inhoud van communicatie. De bescherming van vertrouwelijke communicatie en 

                                                 
14 Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten 
tot versterking van de positie van de rechter-commissaris, Stb 2011, 600.  
15 Kamerstukken II 2009/10, 32 177, nr. 3, p. 9. 
16 Corstens/Borgers p. 476. HR 29 maart 1994, ECLI:NL:HR:1994:AD2076; HR 8 mei 2001, 
ECLI:NL:HR:2001:AB1517.  
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het wettelijke verschoningsrecht kunnen hierbij dan ook aan de orde zijn. Op het 

onderzoek van dergelijke gegevens wordt in paragraaf 2.9 en 3 nader ingegaan.  

 

Ook de verhouding tussen de bevoegdheden tot inbeslagneming enerzijds en de 

bevoegdheden tot doorzoeking ter vastlegging van gegevens (artikelen 125i en 125j) en 

het vorderen van gegevens anderzijds verdient aandacht omdat met de inbeslagneming 

van een voorwerp, zoals een ordner met de boekhouding, een dagboek of een computer 

eveneens gegevens worden verkregen, terwijl de wettelijke voorwaarden voor de 

toepassing van de - inhoudelijk tot hetzelfde resultaat strekkende - bevoegdheden tot 

inbeslagneming respectievelijk tot vordering van gegevens nogal uiteenlopen. Iedere 

opsporingsambtenaar is bevoegd tot inbeslagneming van een voorwerp en het doen van 

onderzoek daaraan, waaronder het onderzoeken van de daarop vastgelegde gegevens, 

ongeacht hun aard. De wettelijke voorwaarden voor het vorderen van gegevens zijn 

zwaarder (m.u.v. identificerende gegevens is een bevel van de OvJ vereist) en zijn 

afhankelijk van de aard van de gegevens (voor 'gevoelige gegevens' betreffende 

godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of 

lidmaatschap van een vakvereniging gelden aanzienlijke zwaardere eisen dan voor 

andere gegevens).17 Voor de bevoegdheden tot doorzoeking ter vastlegging van 

gegevens geldt dat voorzien is in een afzonderlijke regeling met betrekking tot de 

bescherming van vertrouwelijke communicatie (artikel 125la) en het verschoningsrecht 

(artikel 125l), die weer afwijkt van de regeling van deze onderwerpen in verband met 

het vorderen van gegevens.  

 

De keuze van de wetgever om specifieke regels op te stellen in verband met het 

vergaren en onderzoeken van gegevens behoeft geen aanpassing; anders dan goederen 

of voorwerpen kunnen gegevens worden veiliggesteld zonder dat de rechthebbende zijn 

beschikkingsmacht daarover verliest. Bovendien laten de gevolgen van het ongedaan 

maken van die keuze, waarbij de regels van de inbeslagneming onverminderd worden 

toegepast op gegevens, zich thans nauwelijks overzien. Het lijkt echter wel in de rede te 

liggen om de verschillende procedures nog eens goed op hun onderlinge consistentie te 

bezien waar mogelijk beter op elkaar af te stemmen. 

 

Staandehouding en aanhouding 

 

Artikel 95 bepaalt dat hij die een verdachte aanhoudt of staande houdt voor 

inbeslagneming vatbare voorwerpen die de verdachte met zich voert in beslag mag 

nemen. Naar huidig recht betekent dit dat bij aanhouding in geval van ontdekking op 

heterdaad een ieder bevoegd is de voorwerpen die de verdachte met zich voert in beslag 

te nemen (zie artikel 53). In de overige gevallen (staandehouding en aanhouding buiten 

heterdaad) is dit - kort gezegd - voorbehouden aan opsporingsambtenaren en de (H)OvJ 

(artikelen 52 resp. 54).  

In het conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige 

andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de 

raadsman en enkele dwangmiddelen, wordt voorgesteld artikel 95 te wijzigen zodat 

alleen opsporingsambtenaren bevoegd zijn bij aanhouding en staandehouding tot 

inbeslagneming over te gaan.  

 

                                                 
17 Zie o.a. de uitgebreide conclusie van Knigge bij HR 31 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:LJN BT7126. 
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Artikel 95, tweede lid, bepaalt dat met betrekking tot onderzoek aan of in het lichaam of 

aan de kleding van de aangehouden verdachte artikel 56 geldt. In laatstgenoemd artikel 

is het onderzoek aan de kleding en het onderzoek aan of in het lichaam van een 

aangehouden verdachte geregeld. Worden bij een dergelijk onderzoek voorwerpen 

aangetroffen die voor inbeslagneming vatbaar zijn, dan kunnen deze op grond van de 

algemene inbeslagnemingsbevoegdheid van de artikelen 95, eerste lid, of 96, eerste lid, 

in beslag worden genomen. Datzelfde geldt indien op grond van andere bevoegdheden18 

een verdachte aan zijn kleding wordt onderzocht en de opsporingsambtenaar daarbij op 

voorwerpen stuit die voor inbeslagneming vatbaar zijn.  

 

De vraag kan worden gesteld of het noodzakelijk is het tweede lid van artikel 95 te 

handhaven, omdat dit lid slechts een bevestiging bevat van wat op grond van andere 

bepalingen (artikel 56) reeds geldt. Gesteld kan worden dat ook zonder die verwijzing 

duidelijk is dat artikel 95, eerste lid, geen grondslag vormt voor het verrichten van 

onderzoek aan de kleding of onderzoek aan of in het lichaam. Niettemin kan artikel 95, 

tweede lid, ook als waarschuwing worden gezien dat het onderzoek aan de kleding of 

aan of in het lichaam alleen binnen de grenzen van artikel 56 mag plaatsvinden.19  

Tegen de achtergrond van de doelstellingen van VPS om het wetboek te vereenvoudigen 

en overbodige bepalingen te schrappen, kan worden overwogen artikel 95, tweede lid, te 

schrappen.  

 

Vraagpunt: 

- Kan artikel 95, tweede lid, naar uw oordeel komen te vervallen? 

 

2.2. Inbeslagneming, betreden plaatsen en bevriezing 

 

Op grond van artikel 96, eerste lid, is iedere opsporingsambtenaar bevoegd daarvoor 

vatbare voorwerpen in beslag te nemen en daartoe iedere plaats te betreden. Deze 

bepaling bevat twee bevoegdheden: een algemene (zelfstandige20) bevoegdheid tot 

inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen en de steunbevoegdheid tot het 

betreden van plaatsen. Als verdenkingsvoorwaarde voor de toepassing van deze 

bevoegdheid geldt dat sprake moet zijn van ontdekking op heterdaad van een strafbaar 

feit of verdenking van een misdrijf als bedoeld in artikel 67, eerste lid. Op de mogelijke 

aanpassing van de verdenkingsvoorwaarden wordt in paragraaf 2.6. nader ingegaan. 

 

Ter vergroting van de inzichtelijkheid van de regeling, is denkbaar de algemene 

bevoegdheid tot inbeslagneming en die tot het betreden en bevriezen van plaatsen 

nadrukkelijker van elkaar te onderscheiden door deze in twee verschillende bepalingen 

op te nemen. Aldus komt duidelijk tot uitdrukking dat ook bij de toepassing van de 

andere steunbevoegdheden (bevel tot uitlevering of doorzoeking van vervoermiddelen) 

de inbeslagneming van de voorwerpen steeds plaatsvindt op grond van de algemene 

bevoegdheid tot inbeslagneming. 

 

Bevoegdheid RC (artikel 104) 

 

                                                 
18 Bijvoorbeeld onderzoek aan kleding op grond van op grond van artikel 55b Sv (i.v.m. vaststelling identiteit) 
of artikel 126zs Sv (bij aanwijzingen van een terroristisch misdrijf), of ingeval van een veiligheidsfouillering op 
grond van artikel 7, derde lid, Politiewet.  
19 Knigge/Keulen, p. 324. 
20 Melai, artikel 95, aant. 3.   
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Ook de RC heeft een algemene bevoegdheid tot inbeslagneming van voorwerpen. Dit is 

geregeld in artikel 104. Hij is hiertoe bevoegd in geval van verdenking van ieder 

strafbaar feit. Buiten de gevallen waarin de RC onderzoekshandelingen verricht op grond 

van de artikelen 181 t/m 183 (onderzoekshandelingen op vordering van de officier, op  

verzoek van de verdachte of zelfstandig door de RC), is de RC uitsluitend op vordering 

van de OvJ bevoegd voorwerpen in beslag te nemen. Gelet op de in artikel 96 

neergelegde algemene bevoegdheid van de opsporingsambtenaar de daarvoor vatbare 

voorwerpen in beslag te nemen, lijkt de betekenis van artikel 104 beperkt tot de 

volgende drie gevallen: 

(a) De RC acht inbeslagneming nodig in het kader van het verrichten van 

onderzoekshandelingen op grond van van de artikelen 181 t/m 183. 

(b) De OvJ acht inbeslagneming door de RC nodig wanneer deze zijn exclusieve 

bevoegdheid tot doorzoeking van woningen of kantoren van 

verschoningsgerechtigden uitoefent. 

(c) De OvJ acht inbeslagneming nodig, maar er is niet voldaan aan de 

verdenkingsvoorwaarde voor toepassing van artikel 96 (het gaat dan - buiten 

heterdaad - om verdenking van feiten waarvoor geen voorlopige hechtenis is 

toegelaten).  

 

Evident is dat de RC zijn onder (a) beschreven bevoegdheid dient te behouden. Daarvoor 

is het afzonderlijk uitschrijven van de bevoegdheid voor de RC echter niet nodig en, 

gelet op het in paragraaf 1.2. beschreven algemene uitgangspunt dat bevoegdheden 

slechts eenmaal worden geregeld, ook niet wenselijk. In de discussiestuk over de RC 

wordt dan ook voorgesteld de bevoegdheden die de RC op grond van de artikelen 181 

t/m 183 kan uitoefenen, in het hoofdstuk over de onderzoekshandelingen door de RC te 

regelen door middel van een verwijzing naar de elders in het wetboek uitgeschreven 

bevoegdheden van de opsporingsambtenaar of OvJ. Punt van aandacht daarbij is te 

verzekeren dat de RC in een dergelijk geval niet aan de verdenkingsvoorwaarde zoals 

neergelegd in artikel 96 (thans: heterdaad of verdenking van een misdrijf als bedoeld in 

artikel 67, eerste lid) is gebonden.  

 

De onder (b) beschreven functie raakt aan de vraag hoe de regeling van de doorzoeking 

van woningen en kantoren van verschoningsgerechtigden het beste kan worden 

vormgegeven en wie tijdens een doorzoeking van deze plaatsen de voor inbeslagneming 

vatbare voorwerpen in beslag neemt. Op deze vragen wordt in paragraaf 2.5. over de 

doorzoeking nader ingegaan.  

 

Op de onder (c) beschreven 'vangnetfunctie' van artikel 104, wordt in paragraaf 2.6. 

inzake de verdenkingsvoorwaarden nader ingegaan. 

 

Betreden plaatsen (artikel 96, eerste lid) 

 

De bevoegdheid tot het betreden van plaatsen omvat ook het betreden van woningen 

zonder toestemming van de bewoner. Daarbij dient aan de eisen van de Algemene wet 

op het binnentreden te zijn voldaan. De wet sluit niet uit dat ook kantoren van 

verschoningsgerechtigden op grond van deze bepaling worden betreden, aldaar zoekend 

wordt rond gekeken met het oog op inbeslagneming van voor de hand aangetroffen 

voorwerpen en de plaats wordt bevroren in afwachting van de komst van de RC of diens 

machtiging tot doorzoeking. Aan deze bevoegdheid worden, anders dan aan de 

bevoegdheid tot doorzoeking van kantoren van verschoningsgerechtigden, geen extra 
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eisen gesteld. Wel stelt artikel 98 beperkingen aan de inbeslagneming van brieven of 

andere geschriften bij verschoningsgerechtigden zonder hun toestemming. Dit betekent 

in de praktijk dat een opsporingsambtenaar het kantoor van de verschoningsgerechtigde 

kan betreden en, indien noodzakelijk, de plaats kan bevriezen in afwachting van de RC, 

maar in beginsel niet zelfstandig kan overgaan tot inbeslagneming van brieven en 

geschriften. Aangezien in het conceptwetsvoorstel bronbescherming in strafzaken wordt 

voorgesteld de bevoegdheid van spoeddoorzoeking door de (H)OvJ te schrappen als het 

gaat om een kantoor van een verschoningsgerechtigde, bestaat er des te meer behoefte 

de bevriezingsbevoegdheid met betrekking tot dergelijke plaatsen te handhaven.  

 

De opsporingsambtenaar is bevoegd tegen de wil van de rechthebbende plaatsen te 

betreden ter inbeslagneming en deze plaats te bevriezen. Dit is een betrekkelijk 

ingrijpende bevoegdheid, zeker wanneer men bedenkt dat dit – zoals hierboven is 

opgemerkt - ook woningen en kantoren van verschoningsgerechtigden kan betreffen. 

Vanuit het OM is de suggestie gedaan deze bevoegdheid buiten het geval van heterdaad 

te verbinden aan de eis van een bevel van de OvJ. De gedachte daarbij is dat als er geen 

sprake is van een heterdaadsituatie waarin direct optreden geboden is, het in de rede 

ligt dat de opsporingsambtenaar vooraf contact heeft met de OvJ over het voornemen 

een bepaalde plaats te betreden. Daarbij zou dan wel in de mogelijkheid moeten worden 

voorzien dat het bevel mondeling wordt gegeven. Nadeel van het stellen van de eis van 

een voorafgaand (mondeling) bevel van de OvJ zou kunnen zijn dat de mogelijkheid van 

bevriezing minder flexibel kan worden ingezet en als gevolg daarvan niet meer als min of 

meer volwaardig alternatief voor de spoeddoorzoeking kan gelden. Zie hierover voorts 

paragraaf 2.5. met betrekking tot de spoeddoorzoeking. 

 

Zoekend rondkijken 

 

Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek die 

de algemene inbeslagnemingsbevoegdheid en bevoegdheid tot het betreden van 

plaatsen in het leven heeft geroepen, blijkt dat nadrukkelijk onderscheid moet worden 

gemaakt tussen het betreden van de desbetreffende plaats, het aldaar zoekend 

rondkijken en het inbeslagnemen van voor de hand liggende voorwerpen enerzijds, en 

het doorzoeken van die plaats anderzijds. Het zoekend rondkijken kan in alle vertrekken 

van een woning plaatsvinden. Daaronder valt ook het forceren van een (tussen)deur van 

een vertrek, voor zover het doel van het binnentreden dit redelijkerwijs vereist. Dit laat 

onverlet dat de opsporingsambtenaar niet gerechtigd is om daarna dat vertrek te 

doorzoeken, dus meer te doen dan 'zoekend rondkijken'. De voor inbeslagneming 

vatbare voorwerpen moeten met het oog waarneembaar zijn. Zo valt het openen van 

een niet afgesloten slaapkamer onder zoekend rondkijken, terwijl het openen van een 

niet afgesloten kast als doorzoeking moet worden aangemerkt.21  Voor het doorzoeken 

van een plaats gelden andere voorwaarden. De Hoge Raad heeft dit onderscheid in zijn 

jurisprudentie meermalen benadrukt. De bevoegdheid tot het betreden van een plaats 

omvat uitsluitend het 'zoekend rondkijken'; daartoe kan dus wel het forceren van een 

deur behoren maar nadrukkelijk niet het openen van een kast22. Of, zoals de 

grootmoeder van Vellinga-Schootstra het placht te zeggen, kijken doe je met je ogen, 

niet met je handen.23  

                                                 
21 Kamerstukken II 1992/93, 23 251, nr. 3, p. 17. 
22 HR 21 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO8202, HR 21 oktober 2003, ECLI:NL:HR:AL6238 en HR 21 
oktober 2003, ECLI:NL:HR:AH9998. 

23 Vellinga-Schootstra 2000, p. 931. 
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Er lijkt geen aanleiding dit onderscheid te herzien. Wel kan eventueel de vraag worden 

gesteld of het wenselijk is het element van 'zoekend rondkijken' in te voegen in de 

bepaling over het betreden van plaatsen. Het voordeel hiervan zou kunnen zijn dat uit 

de wet duidelijk voortvloeit dat het betreden van plaatsen ter inbeslagneming mede het 

zoekend rondkijken omvat, doch ook niet meer dan dat.  

 

Vraagpunten: 

− Is het wenselijk de bevoegdheid tot het betreden van plaatsen ter 

inbeslagneming buiten gevallen van heterdaad te verbinden aan de eis van een 

vooraf gegeven (mondeling) bevel van de OvJ?  

− Is het wenselijk de bestaande rechtspraak te codificeren in die zin dat het 

element 'zoekend rondkijken' in de bepaling over het betreden van plaatsen ter 

inbeslagneming wordt opgenomen? 

 

Maatregelen ter bevriezing (artikel 96, tweede lid) 

 

Artikel 96, tweede lid, bevat de bevoegdheid een betreden plaats te bevriezen in 

afwachting van de functionaris die bevoegd is de plaats te doorzoeken. Deze 

bevoegdheid strekt ertoe te voorkomen dat voor inbeslagneming vatbare voorwerpen 

worden vernietigd of weggemaakt alvorens de doorzoeking kan aanvangen. De 

bevoegdheid tot bevriezing is van overeenkomstige toepassing verklaard bij de 

spoeddoorzoeking door de OvJ en de HOvJ (artikelen 96c, vierde lid en 97, vierde lid). In 

deze gevallen strekt de bevoegdheid ertoe de plaats te bevriezen in afwachting van de 

benodigde machtiging van de OvJ/RC of van de komst van de functionaris die bevoegd is 

tot de doorzoeking.  

 

Onder bevriezen wordt verstaan het nemen van 'maatregelen […] die redelijkerwijs 

nodig zijn om wegmaking, onbruikbaarmaking, onklaarmaking of beschadiging van voor 

inbeslagneming vatbare voorwerpen te voorkomen'. De maatregelen kunnen de vrijheid 

van personen die zich ter plaatse bevinden beperken. In de jurisprudentie is geoordeeld 

dat deze bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend door een opsporingsambtenaar 

in afwachting van de komst van de rechter-commissaris bij een door deze voorgenomen 

doorzoeking, ook al is artikel 96, tweede lid, in artikel 110 - anders dan in art. 97 Sv het 

geval is - niet van overeenkomstige toepassing verklaard.24   

 

Artikel 125 bevat een vergelijkbare regeling. In dit artikel staan maatregelen beschreven 

die ter gelegenheid van een schouw of doorzoeking kunnen worden getroffen. Het gaat 

hierbij om maatregelen tot bewaking of afsluiting en het bevel dat niemand zich zonder 

uitdrukkelijke bewilliging, van de plaats van onderzoek zal verwijderen of gebruik zal 

maken van de zich op de plaats van onderzoek bevindende 

telecommunicatievoorzieningen zolang het onderzoek aldaar niet is afgelopen.  

 

Het ligt voor de hand bij de herstructurering van de inbeslagnemingsbevoegdheden te 

bezien of artikel 96, tweede lid, en artikel 125 kunnen worden geïntegreerd tot één 

bepaling betreffende ordemaatregelen die in het kader van de schouw, bevriezing en 

doorzoeking kunnen worden getroffen. Bij de evaluatie van de Wet herziening 

                                                 
24 HR 13 mei 2003,  ECLI:NL:HR:2003:AF4255.  
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gerechtelijk vooronderzoek is reeds opgemerkt dat harmonisatie van beide bepalingen 

zou kunnen worden overwogen.25 In dit verband zal ook kunnen worden bezien of de 

genoemde bepalingen wellicht kunnen worden geïntegreerd in een algemene bepaling 

over ordemaatregelen bij ambtsverrichtingen met een bredere reikwijdte (vgl. artikel 

124), zoals opgemerkt in het discussiestuk over de algemene bepalingen en 

uitgangspunten van het voorbereidende onderzoek. In ieder geval lijkt van belang dat de 

wet duidelijkheid verschaft over de bevoegdheden die de opsporingsambtenaar mag 

toepassing teneinde een plaats te bevriezen. 

 

Vraagpunt: 

- Is het wenselijk dat de wet meer helderheid brengt in de inhoud en reikwijdte van 

de bevoegdheid van de bevriezing?  

 

2.3. Bevel uitlevering voorwerpen 

 

Op grond van artikel 96a is iedere opsporingsambtenaar bevoegd een bevel tot 

uitlevering van een voorwerp ter inbeslagneming te geven aan een persoon die 

redelijkerwijs moet worden vermoed houder te zijn van een voor inbeslagneming 

vatbaar voorwerp. De bevoegdheid de uitlevering van voorwerpen te bevelen biedt de 

mogelijkheid de toepassing van het zwaardere middel van een doorzoeking (maar ook 

van het betreden van plaatsen) te voorkomen. Een afwijkende regeling geldt voor de 

uitlevering van brieven en andere poststukken (artikel 96a, vierde lid). 

Verschoningsgerechtigden zijn niet verplicht aan het bevel te voldoen (artikel 96a, derde 

lid). Ten slotte geldt dat een bevel tot uitlevering van voorwerpen niet mag worden 

gericht tot de verdachte (artikel 96a, tweede lid). Als verdenkingsvoorwaarde voor de 

toepassing van deze bevoegdheid geldt dat sprake moet zijn van een verdenking van 

een misdrijf als bedoeld in artikel 67, eerste lid. Hieronder wordt nader ingegaan op de 

regeling voor de uitlevering van brieven en andere poststukken (paragraaf 2.8.), een 

bevel tot uitlevering aan de verdachte en de mogelijkheid van vereenvoudiging van de 

verdenkingsvoorwaarden (paragraaf 2.6).  

 

Bevoegdheid RC (artikel 105) 

 

De RC is eveneens bevoegd de uitlevering van een voorwerp te bevelen. Dit is geregeld 

in artikel 105. Hij is hiertoe bevoegd in geval van verdenking van ieder strafbaar feit, 

hetzij op vordering van de OvJ, hetzij ambtshalve indien hij onderzoekshandelingen 

verricht in het kader van de artikelen 181 t/m 183. Gelet op de in artikel 96a 

neergelegde algemene bevoegdheid van de opsporingsambtenaar de uitlevering van 

voorwerpen te bevelen, lijkt de betekenis van artikel 105 beperkt tot de volgende twee 

gevallen: 

(a) De RC acht een bevel tot uitlevering nodig in het kader van het verrichten van 

onderzoekshandelingen uit hoofde van de artikelen 181 t/m 183. 

(b) De OvJ acht een bevel tot uitlevering nodig, maar er is niet voldaan aan de 

verdenkingsvoorwaarde voor toepassing van artikel 96a (het gaat dan - buiten 

heterdaad - om verdenking van feiten waarvoor geen voorlopige hechtenis is 

toegelaten).  

 

                                                 
25 WODC 2004, p. 24. 
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Evenals bij de inbeslagneming is evident dat de RC zijn onder (a) beschreven 

bevoegdheid dient te behouden. Kortheidshalve wordt verwezen naar wat hierover in het 

voorgaande naar aanleiding van de bevoegdheid van de RC tot inbeslagneming is 

opgemerkt. Ten aanzien van de vangnetfunctie die onder (b) is beschreven, wordt 

verwezen naar paragraaf 2.6. inzake verdenkingsvoorwaarden.   

 

Ten slotte verdient het volgende nog aandacht. Artikel 105 is op enkele punten 

uitgebreider dan artikel 96a. Zo wordt in artikel 105 geëxpliciteerd:  

- dat het uit te leveren voorwerp ook naar de griffie van de rechtbank kan worden 

overgebracht;  

- dat in het bevel de termijn en de wijze waarop uitlevering dient plaats te vinden, 

wordt bepaald; 

- dat het bevel mondeling of schriftelijk kan worden gegeven en indien het schriftelijk 

wordt gegeven, dat het bevel dan betekend dient te worden; 

- aan welke voorwaarden de vordering van de OvJ dient te voldoen. 

Het is de vraag of deze specifieke voorschriften, die niet zijn opgenomen of van 

overeenkomstige toepassing zijn verklaard in artikel 96a, nog een functie vervullen en 

derhalve behouden moeten blijven.  

 

Bevel uitlevering in bijzondere gevallen (artikel 551) 

 

Artikel 551 bepaalt - kort - gezegd dat de opsporingsambtenaren bij verdenking van 

misdrijven tegen de staat of zedenmisdrijven aan een ieder – dus ook aan de verdachte 

of verschoningsgerechtigde – een bevel tot uitlevering van een voorwerp kunnen geven, 

indien de uitlevering strekt tot inbeslagneming met het oog op onttrekking aan het 

verkeer of verbeurdverklaring. De betekenis van artikel 551 is er in de eerste plaats in 

gelegen dat niet alle in dat artikel opgesomde delicten misdrijven zijn als bedoeld in 

artikel 67, eerste lid, zodat een opsporingsambtenaar een bevel tot uitlevering niet op 

grond van artikel 96a kan geven. In de tweede plaats kan het bevel in de gevallen 

genoemd in artikel 551 ook worden gegeven aan de verdachte en 

verschoningsgerechtigden.26  

 

Het lijkt logisch en in het licht van de toegankelijkheid wenselijk, om artikel 551 te 

plaatsen na de algemene bepaling inzake het bevel uitlevering voorwerpen. Wel zal 

moeten worden bezien in hoeverre het artikel aanpassing behoeft wanneer zou worden 

besloten de verdenkingsvoorwaarde voor de beslagbevoegdheden aan te passen aan het 

voorgestelde vereenvoudigde stelsel (zie paragraaf 2.6.).  

 

Vraagpunt:  

- Bent u het ermee eens artikel 551 te plaatsen in de buurt van de algemene 

bevoegdheid tot het geven van een bevel tot uitlevering?  

 

  

                                                 
26 Volgens Cleiren in T&C Strafvordering (zie art. 551, aant. 1) heeft deze bepaling nauwelijks praktische 

betekenis. 
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Nemo tenetur - geen bevel aan de verdachte (artikel 96a, tweede lid) 

 

Artikel 96a, tweede lid, bepaalt dat het bevel tot uitlevering van een voorwerp niet wordt 

gegeven aan de verdachte.27 Het uit artikel 6 EVRM voortvloeiende nemo tenetur-

beginsel ligt hieraan ten grondslag. Het nemo tenetur-beginsel houdt - kort gezegd - in 

dat een verdachte niet kan worden verplicht aan zijn eigen vervolging en veroordeling 

mee te werken (verbod op zelfincriminatie). De ratio achter dit beginsel is volgens het 

EHRM dat verklaringen die onder dwang zijn afgelegd, beïnvloedbaar zijn en 

onjuistheden kunnen bevatten waardoor het bewijs onbetrouwbaar wordt. 

Het is echter de vraag of het nemo tenetur-beginsel zoals uitgelegd door het EHRM in 

alle gevallen in de weg staat aan het vorderen van medewerking van een verdachte aan 

de opsporing. Voorts geldt dat een aantal bijzondere wetten uitgaan van een 

ongeclausuleerde bevoegdheid tot het vorderen van de uitlevering van een voorwerp. In 

die gevallen kan in beginsel wel aan de verdachte de uitlevering van voorwerpen ter 

inbeslagneming worden bevolen.28 Zie artikel 52, eerste lid, WWM, artikel 9, derde lid, 

Opiumwet en artikel 18, eerste lid, WED. Ook artikel 551 behelst de mogelijkheid een 

bevel tot uitlevering van voorwerpen te geven aan de verdachte, in de in dat artikel 

genoemde gevallen en voor zover de inbeslagneming geschiedt met het oog op de 

verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van het desbetreffende voorwerp.  

 

In de jurisprudentie van het EHRM is overwogen dat materiaal dat met het gebruik van 

dwangmiddelen is verkregen maar onafhankelijk van de wil van de verdachte bestaat, 

buiten de reikwijdte van het nemo-teneturbeginsel valt. Dergelijk materiaal is niet door 

het uitoefenen van druk te beïnvloeden. In de zaak Saunders29 heeft het EHRM over de 

reikwijdte van het nemo tenetur-beginsel het volgende naar voren gebracht.  

"The right not to incriminate oneself is primarily concerned, however, with respecting the 

will of an accused to remain silent. ...(I)t does not extend to the use in criminal 

proceedings of material which may be obtained from the accused through the use of 

compulsory powers but which has an existence independent of the will of the suspect 

such as, inter alia, documents acquired pursuant to a warrant, breath, blood, and urine 

samples and bodily tissue for the purpose of DNA testing."  

 

Dit betekent echter niet dat bijvoorbeeld het vorderen van de uitlevering van bepaalde 

documenten gericht aan de verdachte nimmer in strijd is met het genoemde beginsel. 

Dat blijkt uit de zaak Funke30 waarin het Hof bepaalde dat het dwingen van de verdachte 

om bepaalde documenten te overleggen waarvan de autoriteiten vermoedden dat deze 

bestaan maar dit niet zeker wisten, in strijd is met het nemo tenetur-beginsel. Relevant 

lijkt dus te zijn de vraag of de overheid een voldoende mate van zekerheid heeft over 

het bestaan van het bewijs en of de verdachte daarover kan beschikken.31 Voorkomen 

moet worden dat de overheid een 'fishing expedition' houdt. Dit zou betekenen dat een 

uitleveringsbevel wel kan worden gericht tot de verdachte indien met voldoende precisie 

kan worden omschreven om welke voorwerpen het gaat en indien voldoende zekerheid 

bestaat dat de verdachte de beschikking heeft over die voorwerpen.  

                                                 
27 Deze bepaling wordt op diverse plaatsen van overeenkomstige toepassing verklaard, in het bijzonder in 
verband met de vordering gegevens te bewaren of te verstrekken (zie artikelen 126ni, eerste lid, laatste volzin, 
126nc, derde lid, 126nd, tweede lid, en 126nf, tweede lid) 
28 Gevallen waarin de Hoge Raad dit niet in strijd achtte met het EVRM zijn omschreven in HR 12 juni 2001, 
ECLI:NL:HR:2001:AB2066 en HR 25 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZD1858.  
29 EHRM 17 december 1996, NJ 1997, 699, m.nt. Knigge (Saunders/UK). 
30 EHRM 25 februari 1993, NJ 1993, 485, m.nt. Knigge (Funke/Frankrijk). 
31 Zie ook Knigge/Keulen 2010, p. 330 en Koops 2012.  
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In dit verband verdient vermelding de in het conceptwetsvoorstel computercriminaliteit 

III voorgestelde aanvulling van artikel 126k Sv (bevel toegang te verschaffen tot 

geautomatiseerd werk). Voorgesteld wordt om de officier van justitie de bevoegdheid te 

verlenen een bevel tot de verdachte te richten om toegang te verschaffen tot een 

geautomatiseerd werk of delen daarvan, een gegevensdrager of versleutelde gegevens. 

Deze mogelijkheid wordt nadrukkelijk beperkt tot gevallen waarin sprake is verdenking 

van ernstige vormen van kinderpornografie of terroristische misdrijven waarop een 

gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld. Voldoet de verdachte niet aan dit 

bevel, dan maakt hij zich schuldig aan het nieuwe misdrijf 184b Sr. Voorwaarden zijn dat 

de verdachte vooraf wordt gehoord en dat hij zich daarbij mag laten bijstaan door een 

raadsman. 

 

In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering kan de vraag 

worden opgeworpen of de huidige lijn waarin een vordering tot uitlevering van 

voorwerpen of tot verstrekking van gegevens niet aan de verdachte kan worden gericht 

moet worden gehandhaafd of, wellicht onder nader te bepalen voorwaarden, moet 

worden versoepeld. Daarbij zijn in ieder geval de volgende uit de EHRM-rechtspraak 

afgeleide factoren van belang: de aard en mate van dwang (dreiging bij niet naleving 

van vordering), het gewicht van het publieke belang (ernst van het strafbare feit), 

relevante rechtswaarborgen (bijvoorbeeld bijstand van een raadsman) en de manier 

waarop het materiaal wordt gebruikt (als bewijs in een strafzaak).32  

 

Een argument voor enige relativering van het bestaande strafvorderlijke verbod een 

bevel tot uitlevering aan de verdachte te geven, zou kunnen zijn dat de verdachte erbij 

gebaat zou kunnen zijn, in het licht van het subsidiariteitsbeginsel en om het zwaardere 

middel van doorzoeking te voorkomen, om in de gelegenheid te worden gesteld het 

gezochte voorwerp of het benodigde gegeven uit te leveren. Daarbij is echter de vraag 

of het in het leven roepen van een verplichting de juiste weg is. Wanneer het 

opsporingsbelang zich daartegen niet verzet, kan de verdachte immers steeds worden 

verzocht vrijwillig het voorwerp af te geven.33 Artikel 99 bepaalt dat alvorens tot 

doorzoeking van een woning wordt overgegaan, de bewoner in de gelegenheid wordt 

gesteld het gezochte voorwerp vrijwillig af te geven, tenzij het opsporingsbelang zich 

hiertegen verzet. Indien de verdachte weigert aan het verzoek te voldoen, valt niet 

zonder meer te verwachten dat hij aan een bevel wel gehoor zal geven. In dat geval 

resteert toepassing van het zwaardere middel (doorzoeking en/of inbeslagneming van de 

gegevensdrager) en eventueel vervolging wegens artikel 184 Wetboek van Strafrecht 

(niet voldoen aan bevoegd gegeven ambtelijk bevel).  

 

Vraagpunt:  

− Hoe kijkt u aan tegen het huidige artikel 96a, tweede lid?  

 

2.4. Doorzoeking 

 

De huidige regeling van de doorzoeking van plaatsen ter inbeslagneming gaat uit van de 

gedachte dat de officier van justitie degene is die de desbetreffende plaats doorzoekt 

(artikel 96c, eerste lid). Betreft de te doorzoeken plaats een woning waarvan de toegang 

                                                 
32 Zie ook Koops 2012.  
33 Zie ook Knigge/Keulen 2010, p. 329. 
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door de bewoner wordt geweigerd of een kantoor van een professioneel 

verschoningsgerechtigde dan is de bevoegdheid tot doorzoeking in beginsel 

voorbehouden aan de RC, op vordering van de OvJ of ambtshalve, indien de RC 

onderzoekshandelingen verricht uit hoofde van de artikelen 181 tot en met 183 (artikel 

110). De doorzoeking vindt plaats onder leiding van de OvJ respectievelijk de RC. Alleen 

bij dringende noodzakelijkheid en indien het optreden van de OvJ respectievelijk de RC 

niet kan worden afgewacht, kan van deze bevoegdheidstoedeling worden afgeweken 

(artikelen 96c, tweede lid en 97). In die gevallen is een lagere autoriteit bevoegd de 

desbetreffende plaats te doorzoeken, zij het dat steeds de machtiging van de RC is 

vereist als het gaat om een woning zonder toestemming van de bewoner of een kantoor 

van een verschoningsgerechtigde.  

In afwijking van het voorgaande mogen vervoermiddelen (m.u.v. woongedeelten zonder 

toestemming van de bewoner) door iedere opsporingsambtenaar worden doorzocht 

(artikel 96b). 

 

De regeling van de doorzoeking is niet alleen weinig toegankelijk vormgegeven, deze 

sluit bovendien niet meer goed aan bij de huidige praktijk. De tekst van de artikelen 96c 

en 110 suggereert dat de OvJ respectievelijk de RC zelf degene is die de desbetreffende 

plaats doorzoekt. In de praktijk wordt een doorzoeking echter uitgevoerd door 

opsporingsambtenaren die door hun ervaring en kennis van het lopende 

opsporingsonderzoek hiertoe het beste zijn geëquipeerd. Zij weten hoe en naar welke 

voorwerpen moet worden gezocht. Ook aan het uitgangspunt dat de RC leiding geeft aan 

de doorzoeking en dat de RC zo veel mogelijk ter plaatse aanwezig is om toezicht te 

houden op de met de doorzoeking gepaard gaande handelingen, wordt in de praktijk 

lang niet altijd uitvoering gegeven. Uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 

dat heeft geleid tot de Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek blijkt dat zich 

omstandigheden kunnen voordoen die de RC noodzaken elders aanwezig te zijn.34 In dat 

geval kan het leiding geven ook op afstand plaatsvinden. Het komt geregeld voor dat 

een doorzoeking van een woning door de RC wordt geopend waarna de RC vertrekt en 

vervolgens via telefonische bereikbaarheid 'op afstand' leiding geeft aan de doorzoeking 

en de doorzoeking telefonisch sluit.  

 

Over de vraag wie tijdens een doorzoeking de aangetroffen en voor inbeslagneming 

vatbare voorwerpen in beslag neemt, wordt in de praktijk verschillend gedacht. In 

sommige gevallen wordt aangenomen dat degene die volgende de wet als doorzoekende 

autoriteit is aangewezen, ook de voorwerpen in beslag dient te nemen, in andere 

gevallen worden de voorwerpen inbeslaggenomen door degene die de doorzoeking 

feitelijk uitvoert (de opsporingsambtenaar). Dit laatste lijkt het meest praktisch.   

 

In de eerste plaats wordt voorgesteld de regeling van de doorzoeking duidelijker op te 

zetten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen: (a) doorzoeking van 

vervoermiddelen, (b) doorzoeking van plaatsen niet zijnde woningen en kantoren van 

verschoningsgerechtigden, (c) doorzoeking van woningen, en (d) doorzoeking van 

kantoren van verschoningsgerechtigden.  

 

Vervolgens doet zich de vraag voor of de huidige bevoegdheidstoedeling wijziging 

behoeft. Achterliggende gedachte daarbij is dat op grond van de tekst van de wet de OvJ 

respectievelijk de RC degene is die de desbetreffende plaats doorzoekt (m.u.v. 

                                                 
34 Kamerstukken II 1992/93, 23 251, nr. 3, p. 23. 
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vervoermiddelen). In het discussiestuk over de algemene bepalingen en uitgangspunten 

van het voorbereidende onderzoek is als mogelijk uitgangspunt voor de regeling van het 

voorbereidende onderzoek opgenomen dat bevoegdheden worden toegekend aan de 

functionaris die ze daadwerkelijk uitvoert. Aan dit uitgangspunt zou op de hierna 

volgende wijze uitvoering kunnen worden gegeven. 

 

Doorzoeking van plaatsen niet zijnde woningen of kantoren van 

verschoningsgerechtigden (artikel 96c) 

 

Uit de redactie van artikel 96c, eerste lid, volgt dat doorzoeking van andere plaatsen dan 

woningen of kantoren van verschoningsgerechtigden in beginsel door de OvJ geschiedt. 

Alleen in spoedeisende gevallen kan de HOvJ deze bevoegdheid uitoefenen. Niet is 

bepaald wie in geval van een doorzoeking bevoegd is daarvoor vatbare voorwerpen in 

beslag te nemen. Nu deze bevoegdheid niet is beperkt tot de OvJ moet ervan worden 

uitgegaan dat iedere opsporingsambtenaar, op grond van artikel 96, eerste lid, tijdens 

de doorzoeking van deze plaatsen voorwerpen in beslag kan nemen.  

 

De redactie van artikel 96c is enigszins dubbelzinnig omdat het eerste lid bepaalt dat de 

OvJ de plaats doorzoekt, terwijl het derde lid bepaalt dat de doorzoeking plaatsvindt 

onder leiding van de OvJ (of ingeval van een spoeddoorzoeking door de HOvJ). Gelet op 

de hierboven besproken betekenis die aan de term 'onder leiding van' wordt gegeven, 

moet het ervoor worden gehouden dat de OvJ ook op afstand, bijvoorbeeld via de 

telefoon, leiding kan geven aan de doorzoeking en dat zijn lijfelijke aanwezigheid niet 

vereist is. Omdat het wenselijk is als de tekst van de wet zoveel mogelijk de 

werkelijkheid weerspiegelt, is denkbaar artikel 96c zo te formuleren dat duidelijker tot 

uitdrukking komt dat opsporingsambtenaren de doorzoeking verrichten, doch dat de 

beslissing daartoe bij de OvJ ligt en dat de doorzoeking onder zijn leiding plaatsvindt. 

Gedacht kan worden aan een bevelsconstructie ('op bevel van de OvJ'). Hoewel het 

huidige artikel 96c, tweede lid, in geval van spoed spreekt van een 'machtiging van de 

OvJ', lijkt deze terminologie, gelet op de gezagsverhouding tussen de OvJ en de 

opsporingsambtenaar minder geschikt. Ook elders in het wetboek wordt de 

'bevelsconstructie' gehanteerd, zoals bijvoorbeeld bij de huidige bijzondere 

opsporingsbevoegdheden. 

 

Op grond van artikel 110 is ook de RC bevoegd plaatsen niet zijnde woningen en 

kantoren van verschoningsgerechtigden te doorzoeken. Ook hier rijst de vraag wat de 

betekenis van zijn doorzoekingsbevoegdheid ten aanzien van deze plaatsen is, in het 

licht van artikel 96c. Dit lijkt te zijn beperkt tot: 

(a) De RC acht de doorzoeking gewenst in het kader van het verrichten van 

onderzoekshandelingen uit hoofde van de artikelen 181 t/m 183. 

(b) De OvJ acht de betrokkenheid van de RC gewenst gelet op het 'gevoelige' 

karakter van de plaats waar wordt gezocht, bijvoorbeeld een bank.35 

(c) De OvJ acht een doorzoeking gewenst, maar er is niet voldaan aan de 

verdenkingsvoorwaarde voor toepassing van artikel 96c (het gaat dan - buiten 

heterdaad - om verdenking van feiten waarvoor geen voorlopige hechtenis is 

toegelaten).  

 

                                                 
35 WODC 2004, p. 15.  
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Evenals bij de inbeslagneming en het bevel tot uitlevering, is het evident dat de RC zijn 

onder (a) beschreven bevoegdheid dient te behouden. Kortheidshalve wordt verwezen 

naar wat hierover in het voorgaande naar aanleiding van de bevoegdheid van de RC tot 

inbeslagneming (paragraaf 2.3.) is opgemerkt.  

Ten aanzien van de inzet van de RC bij een doorzoeking van 'gevoelige plaatsen' zoals 

bedoeld onder (b), lijkt het vanuit systematisch oogpunt het meest aangewezen dat de 

inzet van de RC op grond van artikel 181 wordt gerealiseerd. Het voordeel hiervan is dat 

de inzet van de RC als onderzoeksrechter steeds plaatsvindt in hetzelfde kader, namelijk 

op grond van de artikelen 181 t/m 183. Ten aanzien van de vangnetfunctie die onder (c) 

is beschreven, wordt verwezen naar paragraaf 2.6. inzake verdenkingsvoorwaarden.   

 

Doorzoeking van woningen (artikel 110) 

 

Uit de evaluatie van de Wet herziening gerechtelijk vooronderzoek blijkt dat, ook in 

gevallen waarin geen sprake is van spoed, in de praktijk geregeld gebruik wordt 

gemaakt van de machtigingsconstructie van artikel 97 (spoeddoorzoeking), waarbij de 

OvJ of de HOvJ door de RC wordt gemachtigd een woning te doorzoeken.36 Dit gebeurt 

bijvoorbeeld in gevallen waarin de RC verhinderd is bij de doorzoeking aanwezig te zijn. 

Overwegingen die hierbij een rol kunnen spelen zijn de volgende: de vraag of het gaat 

om een bewoonde of onbewoonde woning (bijv. een dealpand), de ernst van het 

strafbare feit en de situatie die men verwacht aan te treffen in de desbetreffende 

woning. Geconcludeerd kan worden dat de huidige wettekst niet goed meer aansluit bij 

de praktijk. De huidige wettelijke regeling gaat er immers vanuit dat alleen in geval van 

'dringende noodzakelijkheid en indien het optreden van de RC niet kan worden 

afgewacht', een doorzoeking van een woning door de OvJ of HOvJ met machtiging van 

de RC kan plaatsvinden.  

 

Tegen deze achtergrond rijst de vraag of de wettelijke regeling van de doorzoeking van 

woningen aanpassing behoeft. Voorop wordt gesteld dat de betrokkenheid van de RC bij 

de beslissing tot doorzoeking van woningen, gelet op het ingrijpende karakter van deze 

bevoegdheid, wenselijk blijft. Denkbaar is echter de machtigingsconstructie als 

hoofdregel in de wet op te nemen en het aan de RC, in overleg met de OvJ, over te laten 

te bepalen in welke gevallen zijn aanwezigheid is gewenst. De eerdergenoemde 

overwegingen kunnen daarbij een rol spelen. Een dergelijke constructie sluit niet alleen 

beter aan bij de huidige praktijk, maar ook bij de rol van de RC in het voorbereidende 

onderzoek zoals deze zich gedurende het afgelopen decennium heeft ontwikkeld. De OvJ 

heeft de leiding over het onderzoek en beslist in beginsel over de toepassing van 

bevoegdheden. Wanneer deze ingrijpend zijn wordt daaraan de voorwaarde van een 

machtiging van de RC gesteld, die de rechtmatigheid toetst (vgl. bijvoorbeeld machtiging 

van de RC bij de telefoontap of het opnemen van vertrouwelijke communicatie). 

Voordeel van de machtigingsconstructie is ook dat de suggestie vermeden wordt dat de 

RC de opportuniteit van de toepassing van het dwangmiddel, i.c. de doorzoeking, zou 

toetsen.37  

 

Een dergelijke constructie heeft daarnaast als voordeel dat minder onduidelijkheid kan 

bestaan over de rol van de RC met betrekking tot de beslissing welke voorwerpen, die 

tijdens de doorzoeking worden aangetroffen en voor inbeslagneming vatbaar zijn, 

                                                 
36 WODC 2004, p. 20. 
37 Strafvordering 2001, p. 563. 
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daadwerkelijk inbeslaggenomen worden. Uit de eerdergenoemde Evaluatie Wet 

herziening GVO blijkt dat er verschillende opvattingen leven over wie tijdens een 

doorzoeking beslist over de inbeslagneming. Hoewel de wet dit niet voorschrijft, kan op 

grond van het feit dat de RC de bevoegde autoriteit is een woning te doorzoeken de 

gedachte ontstaan dat de RC ook de autoriteit is die de voorwerpen tijdens een 

doorzoeking in beslag dient te nemen (o.g.v. artikel 104). Een dergelijke beslissende rol 

past echter niet (meer) goed bij de taakverdeling tussen OvJ en RC en het feit dat de 

doorzoeking plaatsvindt buiten het oude kader van het gerechtelijk vooronderzoek. Door 

de incidentele inzet van de RC bij een doorzoeking zal de RC doorgaans wegens gebrek 

aan overzicht over de zaak zelf minder goed kunnen beslissen over de inbeslagneming. 

Bij de Wet versterking positie rechter-commissaris is daarom artikel 104 gewijzigd en is 

verduidelijkt dat de RC, buiten de gevallen dat de RC onderzoekshandelingen verricht, 

op grond van de artikelen 181 t/m 183 uitsluitend op vordering van OvJ voorwerpen in 

beslag kan nemen. Dit sluit aan bij de gedachte dat de OvJ, ook tijdens een doorzoeking 

van een woning, in beginsel bepaalt welke voorwerpen inbeslaggenomen moeten 

worden. Inbeslagneming door de RC tijdens een doorzoeking op grond van artikel 104 

heeft bovendien als nadeel dat de RC in dat geval in beginsel ook de 

verantwoordelijkheid draagt voor de afhandeling van de inbeslagneming, terwijl de RC in 

de praktijk geneigd is dit aan de OvJ over te laten. Het ligt derhalve voor de hand dat de 

OvJ beslist over de inbeslagneming van voorwerpen die tijdens een doorzoeking van 

woning worden aangetroffen. Inbeslagneming geschiedt dan op grond van algemene 

inbeslagnemingsbevoegdheid van artikel 96.  

 

Een belangrijk punt van aandacht betreft de kwaliteit van de toetsing van een 

voorgenomen doorzoeking door de RC. Het is van essentieel belang dat de 

machtigingsconstructie niet verwordt tot een automatisme, waarbij de RC als een soort 

van stempelmachine gaat fungeren en vanwege gebrek aan capaciteit niet toekomt aan 

een inhoudelijk voldoende kritische toetsing van het bevel van de officier van justitie. Dit 

zou uiteindelijk zelfs kunnen leiden tot uitholling van grondrechten. Indien wordt 

gekozen voor een machtigingsconstructie dan dient tevens te zijn voorzien in afdoende 

waarborgen voor een zorgvuldige toepassing, zoals opleidingen en personele capaciteit.    

 

Een andere optie is voorgesteld door de onderzoeksgroep Strafvordering 2001. Deze ziet 

– naast de toetsende rol van de RC zoals hiervoor besproken (via machtiging) - voor de 

RC een aanvullende rechtsbeschermende rol weggelegd, in die zin dat de 

inbeslagneming tijdens een doorzoeking in een woning afhankelijk zou kunnen worden 

gesteld van een voorafgaande machtiging van de RC.38 De inbeslagneming door de RC 

op vordering van de OvJ, zoals thans geregeld in artikel 104, zou in die situatie plaats 

maken voor inbeslagneming door de OvJ/opsporingsambtenaar na een machtiging van 

de RC. Bij deze optie rijst echter de vraag hoe een dergelijke constructie praktisch kan 

worden vormgegeven in geval de doorzoeking buiten aanwezigheid van de RC plaats 

vindt.  

 

Uitgaande van een systematiek zoals hierboven beschreven voor de doorzoeking van 

andere plaatsen dan woningen en kantoren van verschoningsgerechtigden en op basis 

van het voorgaande, zou kunnen worden bepaald dat de doorzoeking van een woning 

plaatsvindt door opsporingsambtenaren op bevel van de OvJ en na verkregen machtiging 

                                                 
38 Strafvordering 2001, p. 564. 
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van de RC. Vervolgens zou kunnen worden geregeld dat de RC bepaalt of zijn 

aanwezigheid bij de doorzoeking gewenst is.  

 

Stellingen: 

- Het is wenselijk de doorzoeking van woningen vorm te geven volgens een 

machtigingsconstructie van de RC.  

- Het is niet wenselijk de inbeslagneming van voorwerpen tijdens een doorzoeking 

in een woning afhankelijk te stellen van een machtiging van de RC. 

 

Doorzoeking van kantoren van verschoningsgerechtigden (artikelen 110 en 98) 

 

Buiten kijf staat dat de doorzoeking van kantoren van verschoningsgerechtigden een 

gevoelige aangelegenheid betreft. De wet bevat hiervoor ook bijzondere regels. Artikel 

98, tweede lid, bepaalt dat de doorzoeking bij een professioneel 

verschoningsgerechtigde (zonder diens toestemming) slechts plaatsvindt voor zover het 

zonder schending van het stands-, beroeps- of ambtsgeheim kan geschieden, en zich 

niet uitstrekt tot andere brieven of geschriften dan die welke het voorwerp van het 

strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan gediend hebben. Hiertoe dient de 

doorzoeking op zodanige wijze en onder zodanige omstandigheden plaats te vinden dat 

de kans dat geheime gegevens ter kennis van derden komen, zo klein mogelijk is. Er 

dient gericht gezocht te worden en er mag alleen op plaatsen gezocht worden ten 

aanzien waarvan sterke aanwijzingen bestaan dat zich daar geschriften of voorwerpen 

bevinden die in beslag mogen worden genomen.39   

 

Op dit moment zijn twee wetsvoorstellen in voorbereiding die strekken tot aanpassing 

van de regeling van artikel 98. Het betreft het wetsvoorstel verruiming mogelijkheden 

bestrijding financieel-economische criminaliteit40 en het eerdergenoemde 

conceptwetsvoorstel bronbescherming in strafzaken. Voorgesteld wordt te voorzien in 

een procedure waarbij de RC beslist over de inbeslagneming van brieven en andere 

geschriften waarover naar het oordeel van de verschoningsgerechtigde zijn 

geheimhoudingsplicht zich uitstrekt. Daarnaast wordt voorgesteld de mogelijkheid van 

spoeddoorzoeking van een kantoor van een verschoningsgerechtigde in artikel 97 te 

schrappen.  

 

Tegen deze achtergrond lijkt het aangewezen de huidige regeling in stand te laten in die 

zin dat alleen de RC, op vordering van de OvJ, bevoegd is een kantoor van een 

verschoningsgerechtigde te doorzoeken en dat de RC ook de autoriteit is die, op 

vordering van de OvJ, beslist over de inbeslagneming van voorwerpen (brieven en 

geschriften, maar ook gegevensdragers) bij een verschoningsgerechtigde. Dit betekent 

ook dat de doorzoeking van een kantoor van een verschoningsgerechtigde steeds in 

tegenwoordigheid van de RC dient plaats te vinden.  

 

Vraag hierbij is nog wel de volgende. Thans is de RC bevoegd tot doorzoeking op 

vordering van de OvJ of ambtshalve indien hij onderzoekshandelingen verricht op grond 

van de artikelen 181 t/m 183. Op grond van artikel 181 kan de OvJ van de RC vorderen 

onderzoekshandelingen te verrichten, waaronder een doorzoeking. De vraag is of met 

deze laatste mogelijkheid (vordering OvJ via artikel 181) kan worden volstaan. Of moet 

                                                 
39 T&C Strafvordering, artikel 98 Sv, aant. 11. 
40 Kamerstukken II 2012/12, 33 685, nrs. 1-3.    



 

25 

 

daarnaast ook de mogelijkheid behouden blijven voor de OvJ om, anders dan op grond 

van artikel 181, deze bevoegdheid te vorderen? De eerste variant heeft als voordeel dat 

de positie van de RC als onderzoeksrechter duidelijker is gemarkeerd.  

 

Stelling: 

Het is wenselijk dat de RC, op vordering van de OvJ, exclusief bevoegd blijft een kantoor 

van een verschoningsgerechtigde te doorzoeken.  

Spoeddoorzoeking (artikel 96c, derde lid, en artikel 97) 

 

Zoals gezegd kent de huidige regeling de mogelijkheid dat bij dringende 

noodzakelijkheid en als het optreden van de primair bevoegde autoriteit niet kan worden 

afgewacht, een lagere autoriteit tot spoeddoorzoeking overgaat. Dit is geregeld in artikel 

97 ten aanzien van woningen en kantoren van verschoningsgerechtigden en in artikel 

96c, derde lid, ten aanzien van andere plaatsen. Een belangrijke reden voor de regeling 

van de spoeddoorzoeking was gelegen in het feit dat bij de Wet herziening  gerechtelijk 

vooronderzoek is besloten de koppeling van de exclusieve bevoegdheid van de RC om 

woningen en kantoren van verschoningsgerechtigden te doorzoeken aan het 

gerechtelijke vooronderzoek, niet te doorbreken. Woningen en kantoren van 

verschoningsgerechtigden konden dus alleen worden doorzocht als er sprake was van 

een gerechtelijk vooronderzoek. Omdat het geregeld voorkwam dat de noodzaak 

bestond een woning te doorzoeken terwijl ter zake van het strafbare feit (nog) geen 

gerechtelijk vooronderzoek was ingesteld, is de bevoegdheid tot spoeddoorzoeking in het 

leven geroepen. In het geval van dringende noodzakelijkheid kon het opstellen van een 

vordering tot opening van een gerechtelijke vooronderzoek, de beslissing daarop door de 

RC en de komst van de RC niet worden afgewacht.41  

 

Sinds 2005 is de koppeling tussen doorzoeking door de RC en het gerechtelijk 

vooronderzoek losgelaten. Voor doorzoeking van woningen en kantoren van 

verschoningsgerechtigden is het vorderen van een gerechtelijk vooronderzoek niet 

langer vereist. Deze ontkoppeling doet de vraag rijzen of er, naast de bevoegdheid 

plaatsen te betreden en deze te bevriezen in afwachting van een beslissing over de 

doorzoeking, een noodzaak bestaat de spoeddoorzoeking te handhaven. In het 

eerdergenoemde conceptwetsvoorstel bronbescherming in strafzaken wordt voorgesteld 

de spoeddoorzoeking van kantoren van verschoningsgerechtigden af te schaffen. De 

mogelijkheid een plaats te betreden en de situatie te bevriezen in afwachting van de 

bevoegde autoriteit biedt voldoende waarborgen om te voorkomen dat bewijsmateriaal 

wordt weggemaakt of vernietigd. Bestaat er, tegen de achtergrond van de hiervoor 

gedane voorstellen met betrekking tot de regeling van de doorzoeking en de bestaande 

mogelijkheden tot bevriezing, een noodzaak de spoeddoorzoeking van andere plaatsen 

te handhaven? Met de huidige communicatiemiddelen is het mogelijk op zeer korte 

termijn contact te leggen met de OvJ of RC, die in geval van dringende noodzakelijkheid 

een bevel respectievelijk machtiging mondeling kunnen gegeven. In afwachting van de 

komst van de (H)OvJ kan de situatie worden bevroren, op grond van de 

bevriezingsbevoegdheid.  

 

In verband met de controleerbaarheid achteraf ter terechtzitting, lijkt het wenselijk te 

bepalen dat een mondeling bevel van de OvJ of een mondelinge machtiging van de RC in 

beginsel achteraf op schrift wordt gesteld. Een alternatief is dat in het proces-verbaal dat 

                                                 
41 Kamerstukken II 1992/93, 23 251, nr. 3, p. 24.  
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van de doorzoeking wordt opgemaakt, uitdrukkelijk wordt vermeld dat een mondeling 

bevel/machtiging is verstrekt met vermelding van degene die dit bevel/deze machtiging 

heeft verstrekt en het tijdstip van verstrekking. Hierbij doet zich wel de vraag voor of 

een dergelijke constructie aan de eisen van artikel 8 EVRM voldoet. Met het op schrift 

stellen van een mondeling gegeven bevel of machtiging kan de - tamelijk 

veelvoorkomende - discussie of voorafgaand aan de doorzoeking een  machtiging was 

verkregen, eenvoudiger worden beslecht. Het achteraf op schrift stellen van een 

mondeling bevel van de OvJ lijkt niet nodig als aan dat bevel een schriftelijke machtiging 

van de RC ten grondslag ligt (vgl. voorgestelde regeling doorzoeking van een woning).  

 

Stelling: 

- Als de wet de mogelijkheid biedt van een mondeling bevel of een mondelinge 

machtiging, dient dit in beginsel nadien schriftelijk te worden vastgelegd. 

 

Ten aanzien van de verdenkingsvoorwaarden die gelden voor toepassing van de 

doorzoekingsbevoegdheden geldt het volgende. Indien de doorzoeking plaatsvindt door 

de RC, is de RC hiertoe bevoegd in alle gevallen dat sprake is van verdenking van een 

strafbaar feit (artikel 110). Geschiedt de (spoed)doorzoeking door de (H)OvJ dan moet 

sprake zijn van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of verdenking van een 

misdrijf als bedoeld in artikel 67, eerste lid. Op de mogelijke aanpassing van de 

verdenkingsvoorwaarden wordt in paragraaf 2.6. nader ingegaan.  

 

Gelet op het voorgaande, zou een mogelijke opzet voor de regeling van doorzoeking er, 

schematisch weergegeven, als volgt kunnen uitzien: 

 
Figuur 2.1 Vergelijking doorzoekingsbevoegdheden huidige regeling en mogelijke toekomstige regeling 

 Huidige regeling  Mogelijke nieuwe regeling  

Doorzoeking 

vervoermiddelen 

De opsporingsambtenaar 

doorzoekt (artikel 96b). 

 

Idem 

 

Doorzoeking plaats niet 

zijnde woning of kantoor 

verschoningsgerechtigde 

De OvJ doorzoekt (artikel 96c, 

eerste lid). 

 

 

Doorzoeking geschiedt (op 

afstand) onder leiding van OvJ 

(artikel 96c, derde lid). 

 

 

 

 

Bij dringende noodzakelijkheid: 

kan HOvJ deze bevoegdheid 

uitoefenen, na machtiging OvJ 

(evt. achteraf te verlenen) 

(artikel 96c, tweede lid). 

Doorzoeking geschiedt dan 

onder leiding van HOvJ (artikel 

96c, derde lid) 

 

De opsporingsambtenaar 

doorzoekt op (schriftelijk) bevel 

van de OvJ. 

 

Doorzoeking geschiedt in 

tegenwoordigheid en onder 

leiding van de OvJ of bij diens 

verhindering in 

tegenwoordigheid en onder 

leiding van de HOvJ.  

 

Bij dringende noodzakelijkheid: 

opsporingsambtenaar bevriest 

de situatie in afwachting van 

(mondeling) bevel OvJ en 

komst OvJ of HOvJ. 

 

 

Doorzoeking woning  De RC doorzoekt op vordering 

van OvJ of ambtshalve indien 

De opsporingsambtenaar 

doorzoekt op (mondeling) bevel 
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onderzoek o.g.v. 181-183 

(artikel 110, eerste lid).  

 

 

 

 

Doorzoeking geschiedt onder  

leiding van RC en in 

tegenwoordigheid van OvJ of bij 

diens verhindering HOvJ (artikel 

110, tweede lid). 

 

 

 

 

 

 

Bij dringende noodzakelijkheid 

en indien optreden RC niet kan 

worden afgewacht: bevoegdheid 

toegekend aan OvJ na 

machtiging van RC (artikel 97, 

eerste en tweede lid). 

 

Kan ook optreden OvJ niet 

worden afgewacht: bevoegdheid 

toegekend aan HOvJ na 

machtiging RC, zoveel mogelijk 

door tussenkomst van OvJ 

(artikel 97, derde lid). 

 

(NB: bij spoeddoorzoeking 

woning is niets bepaald over wie 

leiding heeft over doorzoeking) 

 

van de OvJ na verkregen 

(schriftelijke) machtiging door 

RC. 

 

 

 

Doorzoeking geschiedt in 

tegenwoordigheid en onder 

toezicht van de RC, indien hij 

daartoe beslist. Acht de RC zijn 

aanwezigheid in het concrete 

geval niet vereist, dan 

geschiedt de doorzoeking in 

aanwezigheid en onder leiding 

van de OvJ, of indien hij 

verhinderd is de HOvJ. 

 

Bij dringende noodzakelijkheid: 

opsporingsambtenaar bevriest 

de situatie in afwachting van 

(mondeling) bevel OvJ, na 

(mondelinge) machtiging RC en 

komst OvJ of HOvJ. 

 

Doorzoeking kantoor 

verschoningsgerechtigde  

De RC doorzoekt op vordering 

van OvJ of ambtshalve indien 

onderzoek o.g.v. 181-183 

(artikel 110, eerste lid). 

 

Doorzoeking geschiedt onder 

leiding van RC en in 

tegenwoordigheid van OvJ of bij 

diens verhindering HOvJ (artikel 

110, tweede lid). 

 

[42Bij dringende noodzakelijkheid en 

indien optreden RC niet kan worden 

afgewacht:   

bevoegdheid toegekend aan OvJ na 

machtiging van RC (artikel 97, 

eerste en tweede lid) 

 

De RC doorzoekt op vordering 

van de OvJ. 

 

 

 

Doorzoeking geschiedt steeds 

in tegenwoordigheid en onder 

leiding van RC.  

 

 

 

Bij dringende noodzakelijkheid: 

opsporingsambtenaar bevriest 

de situatie in afwachting van 

komst RC. 

 

 

                                                 
42 In het conceptwetsvoorstel bronbescherming in strafzaken wordt voorgesteld de bevoegdheid tot 
spoeddoorzoeking bij verschoningsgerechtigden af te schaffen.  



 

28 

 

Kan ook optreden OvJ niet worden 

afgewacht: bevoegdheid toegekend 

aan HOvJ na machtiging RC (zoveel 

mogelijk door tussenkomst van OvJ) 

(artikel 97, derde lid)] 

 

 

Vrijwillige medewerking aan een doorzoeking 

 

Een ander punt dat zich in dit verband voordoet, is het volgende. Naar huidig recht 

werkt vrijwillige medewerking aan de opsporing rechtvaardigend. In het discussiestuk 

over de algemene bepalingen en uitgangspunten van het voorbereidende onderzoek 

wordt hierop nader ingegaan. Ten aanzien van de doorzoeking geldt dat indien een 

bewoner toestemming geeft aan de opsporingsambtenaar om de woning te doorzoeken, 

deze woning zonder verdere formaliteiten mag worden doorzocht. Voor inbeslagneming 

vatbare voorwerpen mogen vervolgens op grond van de algemene 

inbeslagnemingsbevoegdheid in beslag worden genomen. Uit de rechtspraak blijkt dat 

aan het geven van een toereikende en rechtsgeldige toestemming voor het betreden en 

doorzoeken van een woning een aantal eisen worden gesteld, omdat de bewoner van die 

woning met het geven van die toestemming afstand doet van de bescherming van het 

huisrecht. Vereist wordt in ieder geval dat de opsporingsambtenaren zich legitimeren en 

mededeling doen van het doel van het binnentreden en de doorzoeking. Is daaraan niet 

voldaan, dan is de toestemming ontoereikend en moet deze als niet rechtsgeldig worden 

beschouwd.43  

Een probleem dat zich bij de doorzoeking van woningen ook voordoet is dat er meer 

personen tegelijkertijd als bewoner van een woning zijn aan te merken44 die wellicht 

verschillend oordelen over de bescherming van het huisrecht in het concrete geval. De 

Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat indien één bewoner van een woning 

toestemming tot binnentreden verleent, in beginsel geen inbreuk wordt gemaakt op het 

huisrecht van de overige bewoners. Uit die toestemming kan het gerechtvaardigde 

vermoeden worden afgeleid dat de overige bewoners instemmen met dit binnentreden. 

Dit betreft echter niet de in die woning afzonderlijke en afsluitbare gedeelten, bestemd 

tot exclusief woongebruik van die andere bewoners. Indien een andere bewoner dan 

degene wiens studiefinanciering in het geding is toestemming tot binnentreden verleent 

hoeft ten opzichte van die bewoner niet te zijn voldaan aan het vereiste van ‘informed 

consent’ in de hiervoor bedoelde zin. Wel is in die situatie voorafgaande legitimatie en 

mededeling van het doel van het binnentreden vereist.45  

 

In het eerdergenoemde discussiestuk worden drie opties beschreven die een oplossing 

kunnen bieden voor de problemen die zich bij vrijwillige medewerking kunnen 

voordoen.46 De eerste optie betreft het wettelijk uitsluiten van vrijwillige medewerking. 

Hoewel deze optie zou kunnen worden overwogen, lijkt dit een te rigoureuze oplossing. 

De tweede optie betreft die van 'informed consent'. Voorgeschreven zou kunnen worden 

(in de wet of in een daarop gebaseerde uitvoeringsamvb) dat de opsporingsambtenaar 

de bewoner dient te informeren over de gevolgen van vrijwillige instemming. 

                                                 
43 ECLI:NL:GHARL:2013:6553. 
44 T&C Strafvordering, art. 99, aant. 4. 
45 CRvB 3 december 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BY4503 en CRvB 12 maart 2013, 

ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4108. 
46 Zie paragraaf 2.5. van het discussiestuk over de algemene bepalingen en uitgangspunten van het 
voorbereidende onderzoek.  
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Vergelijkbare regelingen bestaan reeds in verband met het DNA-onderzoek. De derde 

optie betreft een zogenoemde 'vergewisplicht', die ertoe strekt dat de 

opsporingsambtenaren zich ervan dienen te vergewissen dat zij op basis van de gegeven 

toestemming geen handelingen verrichten waartoe de toestemming zich niet uitstrekt.  

 

De vraag rijst of één van de genoemde optie dient te worden overwogen in verband met 

het verlenen van toestemming tot het doorzoeken van een woning.  

 

Vraagpunten: 

- Bent u het ermee eens de bevoegdheden tot doorzoeking volgens het hierboven 

opgenomen schema te herstructureren?  

- Kunnen de huidige bevoegdheden tot spoeddoorzoeking, gelet op de moderne 

communicatiemiddelen in samenhang met de bevoegdheid een situatie te bevriezen 

in afwachting van een (mondeling) bevel of (mondelinge) machtiging, komen te 

vervallen? 

- Is het wenselijk de bevoegdheden van de RC tot doorzoeking van plaatsen te 

concentreren tot toepassing in het kader van het onderzoek op grond van de 

artikelen 181 t/m 183?  

- Bent u het ermee eens dat in geval de wet de mogelijkheid biedt een bevel of 

machtiging mondeling te geven, dit bevel of deze machtiging in beginsel steeds 

achteraf op schrift dient te worden gesteld? 

- Dienen regels te worden gesteld over het verlenen van vrijwillige medewerking aan 

een doorzoeking van een woning? 

 

2.5. Verdenkingsvoorwaarden 

 

Zoals in paragraaf 1.2 kort is aangegeven, is in het discussiestuk over de algemene 

bepalingen en uitgangspunten van het voorbereidende onderzoek de mogelijkheid 

geopperd om de verdenkingsvoorwaarden die thans gelden voor de dwangmiddelen en 

(bijzondere) opsporingsbevoegdheden te vereenvoudigen. Daarbij zou in de eerste 

plaats de voorwaarde van verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is 

toegelaten (artikel 67, eerste lid) niet zonder meer dienen te gelden voor de toepassing 

van andere bevoegdheden, zoals inbeslagneming. De koppeling aan de in artikel 67, 

eerste lid, omschreven gevallen van voorlopige hechtenis heeft namelijk tot gevolg 

gehad dat bij verschillende wetswijzigingen misdrijven onder die gevallen werden 

geschaard uitsluitend om daarmee de inzet van dwangmiddelen of 

opsporingsbevoegdheden (anders dan het bevelen van de voorlopige hechtenis) mogelijk 

te maken. Dit effect is ongewenst. Met het conceptwetsvoorstel tot wijziging van het 

Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van 

bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen is een belangrijke 

stap gezet. In dat conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld om aanhouding buiten 

heterdaad bij verdenking van elk misdrijf mogelijk te maken, in plaats van alleen bij 

verdenking van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Daardoor kan in 

de toekomst worden voorkomen dat misdrijven onder de gevallen van voorlopige 

hechtenis worden geschaard, uitsluitend om aanhouding buiten heterdaad mogelijk te 

maken. Het lijkt wenselijk deze ingeslagen weg voort te zetten.  

 

In het discussiestuk over de algemene bepalingen en uitgangspunten van het 

voorbereidende onderzoek worden voorts voorstellen gedaan voor verdergaande 
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vereenvoudiging van de verdenkingsvoorwaarden. Daarbij is als mogelijke opzet 

voorgesteld uit te gaan van een set van de volgende vier verdenkingsvoorwaarden 

waaruit bij de vormgeving van de verschillende bevoegdheden in beginsel zou moeten 

worden gekozen:  

1) Verdenking van een strafbaar feit; 

2) Verdenking van een misdrijf waarop een maximale gevangenisstraf van een jaar of 

meer is gesteld; 

3) Verdenking van een misdrijf waarop een maximale gevangenisstraf van vier jaar of 

meer is gesteld; 

4) Verdenking van een misdrijf waarop een maximale gevangenisstraf van acht jaar of 

meer is gesteld. 

 
In categorie 1) zouden bevoegdheden vallen waarvoor die voorwaarde thans geldt: staandehouding van de 

verdachte, aanhouding van de verdachte op heterdaad en inbeslagneming bij ontdekking op heterdaad. 

In categorie 2) zouden veruit de meeste bevoegdheden vallen. Het ligt daarbij voor de hand dat daaronder in 

beginsel (zie voor mogelijke uitzonderingen hierna) ook de bevoegdheden worden gecategoriseerd, die nu 

verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, als verdenkingsvoorwaarde kennen. 

Dit zou neerkomen op een relatief omvangrijke uitbreiding. Bij een groot aantal misdrijven, waaronder 

wederspannigheid, huisvredebreuk en dood door schuld, zouden meer bevoegdheden beschikbaar komen dan 

nu het geval is (omdat op deze misdrijven een, twee of drie jaar gevangenisstraf is gesteld en deze niet 

afzonderlijk zijn aangewezen als gevallen van voorlopige hechtenis). Dan zouden bij dergelijke misdrijven ook 

bevoegdheden zoals het doorzoeken van plaatsen buiten heterdaad. Daar staat wel tegenover dat veel van 

deze bevoegdheden alleen door of op bevel van de officier van justitie of de hulpofficier kunnen worden 

uitgeoefend, zodat de opportuniteit van de inzet daarvan door een hogere functionaris dan een 

opsporingsambtenaar wordt beoordeeld. Ook moet worden opgemerkt dat een aantal misdrijven waarop een, 

twee of drie jaar gevangenisstraf staat, nu al afzonderlijk als gevallen van voorlopige hechtenis zijn 

aangewezen (denk aan misdrijven zoals groepsbelediging, haatzaaien, computervredebreuk, kraken, 

bedreiging, mishandeling, vernieling, schuldheling en schuldwitwassen). Deze groep misdrijven is (uiteraard) 

wel (aanmerkelijk) kleiner dan de groep misdrijven die erbij zouden komen als zou worden overgestapt van het 

voorlopige hechteniscriterium op categorie 2). 

Categorie 3) zou kunnen gelden voor de bevoegdheden waarvoor thans de verdenkingsvoorwaarden 

betreffende de ernstige inbreuk op de rechtsorde gelden.  

Categorie 4) zou kunnen worden gereserveerd voor de meest ingrijpende bevoegdheden. Denk aan direct 

afluisteren in een woning (artikelen 126l, tweede lid, en 126s, tweede lid) en DNA-verwantschapsonderzoek 

(artikelen 151da, derde lid, en 195g, derde lid). 

Bij bevoegdheden die thans kunnen worden uitgeoefend in geval van ontdekking op heterdaad van een 

strafbaar feit of in geval van verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, zou de 

nieuwe indeling op een combinatie van categorie 1) en 2) uitkomen: ontdekking op heterdaad van een 

strafbaar feit of verdenking van een misdrijf waarop een maximale gevangenisstraf van een jaar of meer is 

gesteld. 

Uitwerking van het voorgaande zou kunnen leiden tot het volgende schema.  

 
Figuur 2.2 Vergelijking verdenkingsvoorwaarden inbeslagnemingsbevoegdheden huidige regeling en mogelijke 

nieuwe regeling 

Bevoegdheid  Huidige voorwaarde  Mogelijke nieuwe 

voorwaarde 

Inbeslagneming bij 

staandehouding en 

aanhouding  

Staandehouding: strafbaar feit 

(artikel 95 jo. artikel 52) 

Aanhouding: heterdaad of misdrijf 

Heterdaad of misdrijf waarop 

een gevangenisstraf van een 

jaar of meer is gesteld 



 

31 

 

waarvoor voorlopige hechtenis is 

toegelaten47 (artikel 95 jo. artikel 

53 en 54) 

Inbeslagneming  Heterdaad of misdrijf als bedoeld 

in artikel 67, eerste lid (artikel 96) 

 

Indien door RC: strafbaar feit 

(artikel 104) 

Heterdaad of misdrijf waarop  

een gevangenisstraf van een 

jaar of meer is gesteld 

Bevel uitlevering ter 

inbeslagneming  

Misdrijf als bedoeld in artikel 67, 

eerste lid (artikel 97)  

 

Indien door RC: strafbaar feit 

(artikel 105) 

[Heterdaad of] Misdrijf waarop 

een gevangenisstraf van een 

jaar of meer is gesteld 

Betreden plaatsen ter 

inbeslagneming  

Heterdaad of misdrijf als bedoeld 

in artikel 67, eerste lid (artikel 96)  

 

Indien door RC: strafbaar feit 

(artikel 110) 

Heterdaad of misdrijf waarop 

een gevangenisstraf van een 

jaar of meer is gesteld 

Doorzoeking ter 

inbeslagneming van 

plaatsen, niet zijnde 

woningen of kantoren van 

verschoningsgerechtigden.   

Heterdaad of misdrijf als bedoeld 

in artikel 67, eerste lid (artikel 

96c, eerste lid) 

 

Indien door RC: strafbaar feit 

(artikel 110)  

Heterdaad of misdrijf waarop 

een gevangenisstraf van een 

jaar of meer is gesteld 

Doorzoeking ter 

inbeslagneming van 

woningen of kantoren van 

verschoningsgerechtigden 

Strafbaar feit (artikel 110) Heterdaad of misdrijf waarop 

een gevangenisstraf van een 

jaar of meer is gesteld 

Spoeddoorzoeking van 

woningen of kantoren van 

verschoningsgerechtigden 

Heterdaad of misdrijf als bedoeld 

in artikel 67, eerste lid (artikelen 

96c, tweede lid, en 97) 

 

Heterdaad of misdrijf waarop 

een gevangenisstraf van een 

jaar of meer is gesteld 

 

Inbeslagneming bij lichtere strafbare feiten 

 

Zoals in het voorgaande reeds aan de orde kwam, kan de RC bij verdenking van ieder 

strafbaar feit, op vordering van de OvJ of ambtshalve bij het verrichten van 

onderzoekshandelingen op grond van de artikelen 181 t/m 183, zijn bevoegdheden tot 

inbeslagneming toepassen.48 Hij is niet gebonden aan de huidige 

verdenkingsvoorwaarden 'ontdekking op heterdaad’ en ‘verdenking van een misdrijf als 

bedoeld in artikel 67, eerste lid'. Dit betekent dat de OvJ de RC kan inschakelen indien 

de OvJ inbeslagneming nodig acht, doch geen sprake is van een feit waarvoor een 

opsporingsambtenaar of hijzelf bevoegd is tot inbeslagneming over te gaan.   

 

Hoewel de vraag is in hoeverre in de praktijk daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van 

deze 'vangnetfunctie' van de RC, wordt ervan uitgegaan dat het wenselijk is deze 

mogelijkheid te behouden. Hierbij moet worden bedacht dat, als de voorstellen tot 

                                                 
47 In het conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in 

verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen wordt 
voorgesteld de aanhouding buiten heterdaad mogelijk te maken in geval van verdenking van een misdrijf. 
48 Uitzondering hierop vormt de vordering tot uitlevering van poststukken gericht tot het postvervoersbedrijf ex 

artikel 114, eerste lid, Sv. In dat geval is ook de RC gebonden aan de verdenkingsvoorwaarden 'ontdekking op 
heterdaad van een strafbaar feit of verdenking van een misdrijf als bedoeld in artikel 67, eerste lid, Sv'. 
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vereenvoudiging van de verdenkingsvoorwaarden worden uitgevoerd, dit ertoe zal leiden 

dat in meer gevallen dan thans de opsporingsambtenaar of OvJ bevoegd zal zijn tot 

inbeslagneming over te gaan. Dit betekent dat de 'vangnetfunctie' nog uitzonderlijker zal 

worden dan thans reeds het geval is.  

Tegen deze achtergrond lijkt het meest aangewezen het aldus te regelen dat, indien de 

inbeslagneming van een voorwerp noodzakelijk wordt geacht in het kader van een 

onderzoek naar een strafbaar feit dat niet is aan te merken als een misdrijf waarop een 

gevangenisstraf van één jaar of meer is gesteld, de OvJ op grond van artikel 181 

onderzoekshandelingen van de RC vordert gericht op de inbeslagneming van het 

desbetreffende voorwerp.49 Bij de beoordeling van die vordering zal de RC ook de 

proportionaliteit in het concrete geval beoordelen. 

 

Een variant om de 'vangnetfunctie' te handhaven is te bepalen dat de inbeslagneming 

van voorwerpen bij deze lichte strafbare feiten mogelijk is na machtiging van de RC. Een 

vergelijkbare opzet is gekozen in artikel 126nd, zesde lid, met betrekking tot het 

vorderen van de verstrekking van gegevens.50 Probleem hierbij is dat deze opzet alleen 

geschikt is voor de inbeslagneming zelf, het bevel tot uitlevering en de doorzoeking van 

plaatsen niet zijnde woningen. In de voorgestelde opzet van de doorzoeking van 

woningen zal immers ook in de zwaardere gevallen een machtiging van de RC vereist 

zijn. Voor de doorzoeking van woningen bij lichtere feiten, die onder de éénjaarsdrempel 

vallen, zou dan voor de weg van artikel 181 kunnen worden gekozen. Dit leidt weer tot 

onnodige differentiatie en vergroot de toegankelijkheid van de regeling niet. Daarom lijkt 

de voorkeur uit te gaan naar de eerste variant.  

 

Vraagpunten:  

− Indien wordt besloten tot het vereenvoudigen van de verdenkingscriteria voor de 

toepassing van bevoegdheden, bent u het er dan mee eens dat de 

verdenkingsvoorwaarden komen te luiden zoals in bovenstaand schema (figuur 

2.2) is aangegeven?  

− Bent u van oordeel dat de 'vangnetfunctie' die de RC vervult bij lichtere feiten 

dan 'éénjaars-feiten', behouden moet blijven?  

− Zo ja, bent u het ermee eens dat de inbeslagneming en de inzet van 

steunbevoegdheden door de RC in dergelijke gevallen via artikel 181 dient te 

lopen?  

 

2.6. Bescherming van het professioneel verschoningsrecht 

 

Zoals gezegd is een afzonderlijk discussiestuk opgesteld over het professioneel 

verschoningsrecht. Daarin wordt onder andere ingegaan op de regeling van de 

inbeslagneming van brieven en andere geschriften bij verschoningsgerechtigden (artikel 

98). Gewezen kan worden op de rechtspraak van de Hoge Raad in verband met de 

reikwijdte van artikel 98. Deze houdt onder andere in dat dit artikel ook ziet op brieven 

                                                 
49 Hoewel de inzet van de RC op grond van artikel 181 in verhouding iets meer administratieve handelingen 
vereist dan zijn incidentele inzet op grond van een vordering van de OvJ (de RC zal bijv. op grond van artikel 
237 het onderzoek moeten beëindigen en de op het onderzoek betrekking hebbende stukken aan de OvJ 
zenden), lijkt dit, gelet op het feit dat zijn inzet bij lichtere strafbare feiten slechts in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden aan de orde zal zijn, niet problematisch.  
50 Dit luidt: In geval van verdenking van een ander strafbaar feit dan bedoeld in het eerste lid, kan de officier 
van justitie in het belang van het onderzoek een vordering als bedoeld in dat lid doen met voorafgaande 
schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris. De rechter-commissaris verleent de machtiging op 
vordering van de officier van justitie. 
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en geschriften die zich niet bij de verschoningsgerechtigde, maar bij derden (de cliënt) 

bevinden en waarover het verschoningsrecht zich uitstrekt. Voorgesteld wordt o.a. deze 

rechtspraak te codificeren. 

 

2.7. Bescherming van het briefgeheim 

 

Artikel 13, eerste lid, Grondwet bepaalt dat het briefgeheim onschendbaar is, behalve in 

de gevallen bij de wet bepaald en op last van de rechter. Het briefgeheim heeft 

betrekking op brieven en andere poststukken tijdens het transport (door een 

postvervoerbedrijf) naar de geadresseerde. Zonder toestemming van degene aan wie de 

post is gericht, mag ongeopende post die bij degene die verantwoordelijk is voor het 

transport van de brief (veelal het postvervoerbedrijf) is onderschept niet geopend en 

gelezen worden door personen waarvoor deze niet is bestemd. Zodra de brief is 

afgeleverd bij de geadresseerde en aldaar op de deurmat is gevallen, houdt de 

betrokkenheid van het postvervoerbedrijf op en mitsdien ook de bescherming van het 

briefgeheim.51 Voor inbreuk op het briefgeheim is een rechterlijke machtiging vereist.  

 

Het Wetboek van Strafvordering bevat een specifieke en zeer detailleerde regeling met 

betrekking tot de inbeslagneming van brieven en poststukken (101, 102, 102a, 105 en 

114). De regeling bestaat - kort gezegd - uit bepalingen inzake het bevelen van de 

uitlevering van pakketten, brieven, stukken en andere berichten bij het 

postvervoerbedrijf (artikelen 96a, vijfde lid en 100, eerste lid en 114, eerste lid) en van 

brieven bij derden (niet zijnde het postvervoerbedrijf) (artikel 96a, vierde lid) ter 

inbeslagneming en bepalingen inzake de kennisneming van de inhoud van 

inbeslaggenomen pakketten, brieven, stukken en andere berichten (artikelen 101, 

tweede en derde lid, 102a, derde lid, en 114, tweede lid). Daarnaast bevat de regeling 

nog een aantal accessoire bepalingen betreffende het verstrekken van inlichtingen door 

het postvervoerbedrijf, het handhaven van het beslag of het teruggeven, verzenden of 

voegen van de brief of het poststuk, geheimhoudingsplicht etc. (artikelen 101, eerste en 

vierde lid, 102 en 102a). 

 

Schematisch weergegeven ziet de regeling van inbeslagneming er als volgt uit:  

 
Figuur 2.3 Overzicht bevoegdheden i.v.m. inbeslagneming brieven en andere poststukken 

Bij wie  en hoe? Wat? Beperking 

inbeslagneming 

Voorwaarde  

kennisneming van 

inhoud 

Bij postvervoerbedrijf 

- bevel uitlevering 

(door OvJ: artikel 

100, eerste lid; door 

RC: artikel 114, 

tweede lid) 

 

 

Pakketten, 

brieven, stukken 

of andere 

berichten 

Inbeslagneming beperkt 

tot stukken: "voor zover 

zij van de verdachte 

afkomstig zijn, voor deze 

bestemd zijn, of op hem 

betrekking hebben, of wel 

indien zij het voorwerp van 

het strafbare feit uitmaken 

of tot het begaan daarvan 

hebben gediend". 

Voor kennisneming 

inhoud gesloten 

pakketten, brieven, 

stukken en andere 

berichten: machtiging 

RC vereist. (artikel 101, 

tweede lid en artikel 

114, tweede lid) 

Bij postvervoerbedrijf Pakketten, Geen beperking Voor kennisneming 

                                                 
51 Zie de conceptmemorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel dat strekt tot wijziging van artikel 13 
Grondwet (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de 
Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim). 
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- inbeslagneming via 

andere weg dan 

bevel uitlevering 

(geen specifieke 

bepaling) 

brieven, stukken 

of andere 

berichten 

inhoud gesloten 

pakketten, brieven, 

stukken en andere 

berichten: machtiging 

RC vereist. (artikel 101, 

tweede lid en artikel 

114, tweede lid) 

Bij derden - bevel 

uitlevering (artikel 

96a, vierde lid, artikel 

105, derde lid) 

Brieven Inbeslagneming beperkt 

tot brieven voor zover zij 

van de verdachte 

afkomstig zijn, voor deze 

bestemd zijn, of op hem 

betrekking hebben, of wel 

indien zij het voorwerp van 

het strafbare feit uitmaken 

of tot het begaan daarvan 

hebben gediend. 

Voor kennisneming 

inhoud gesloten brief: 

machtiging RC vereist 

(artikel 102a) 

Bij derden – 

inbeslagneming via 

andere weg dan 

bevel uitlevering 

(geen specifieke 

bepaling) 

Brieven Geen beperking 

 

 

Voor kennisneming 

inhoud gesloten brief: 

machtiging RC vereist 

(artikel 102a) 

 

Een aantal punten vallen bij deze regeling op. In de eerste plaats gaat de bijzondere 

bescherming van brieven aanzienlijk verder dan het grondwettelijk briefgeheim vereist. 

Dat ziet immers alleen op bescherming tijdens het 'transport' en derhalve op 

bescherming van brieven die bij het postvervoerbedrijf in beslag worden genomen. Zoals 

uit het voorgaande blijkt worden de mogelijkheden om een brief bij een ander dan het 

postvervoerbedrijf in beslag te nemen en van de inhoud ervan kennis te nemen in het 

Wetboek van Strafvordering beperkt. Op grond van artikel 96a, vierde lid, geldt dat een 

bevel tot uitlevering van een brief slechts aan een persoon mag worden gegeven voor 

zover de brief van de verdachte afkomstig is, voor deze bestemd is, of op hem 

betrekking heeft, ofwel indien de brief het voorwerp van het strafbare feit uitmaakt of tot 

het begaan daarvan heeft gediend. Artikel 102a, derde lid, jo. artikel 101, tweede lid, 

bepaalt dat van de inhoud van een bij een ander dan het postvervoerbedrijf in beslag 

genomen gesloten brief slechts mag worden kennisgenomen na machtiging van de RC. 

Deze ruimere reikwijdte laat zich vanuit historisch oogpunt verklaren.52 De huidige 

regeling is geënt op een oorspronkelijk aanzienlijk ruimere bescherming van het 

papieronderzoek bij huiszoeking en inbeslagneming in het wetboek van 1926. Die 

regeling was niet beperkt tot brieven of tot bescherming van het briefgeheim, maar 

beoogde meer algemeen brieven en geschriften te beschermen vanuit de gedachte dat 

aan het papier toevertrouwde gedachten of uitingen moeten worden beschermd, 

ongeacht of deze voor de schrijver zelf of een ander bestemd zijn. Bij de Wet herziening 

GVO is de regeling aangepast en is in het huidige artikel 96a, vierde lid het woord 

'geschriften' geschrapt.  

 

Een tweede opvallend punt is dat de regeling consistentie lijkt te ontberen. De beperking 

dat alleen brieven in beslag genomen mogen worden die van de verdachte afkomstig 

zijn, voor deze bestemd zijn, of op hem betrekking hebben, ofwel het voorwerp van het 

                                                 
52 Koops 2003. 
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strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend, geldt alleen voor 

zover de uitlevering ervan wordt bevolen. Indien sprake is van inbeslagneming van een 

brief bijvoorbeeld tijdens een doorzoeking of na het betreden van een plaats, geldt deze 

beperking niet. Wel kan in een dergelijk geval van de inhoud van de in beslag genomen 

gesloten brief alleen kennis worden genomen met machtiging van de RC.  

Ook is opvallend dat de RC, indien hij de uitlevering van een brief of ander poststuk bij 

het postvervoerbedrijf wenst te bevelen, gebonden is aan de verdenkingsvoorwaarde 

'ontdekking op heterdaad of verdenking van een misdrijf als bedoeld in artikel 67, eerste 

lid' (artikelen 114 jo. 110), terwijl deze verdenkingsvoorwaarde voor hem niet geldt 

indien hij de brief of het poststuk op andere wijze bij het postvervoerbedrijf in beslag 

neemt. 

 

Een derde opvallend punt is dat deze uitgebreide regeling afsteekt tegen de – 

verhoudingsgewijs geringere - waarborgen die gelden voor de bescherming van 

vertrouwelijke elektronische communicatie, waarop in paragraaf 3.4. nader wordt 

ingegaan.  

 

In het licht van de eerdergenoemde doelstellingen van VPS, ligt het voor de hand ook de 

regeling betreffende brieven en andere poststukken onder de loep te nemen. De eerste 

vraag die rijst is of het wenselijk is de regeling terug te brengen tot datgene wat het 

grondwettelijk briefgeheim vereist. In dat geval zal de regeling zich kunnen beperken tot 

brieven en andere poststukken die bij het postvervoerbedrijf in beslag genomen worden. 

De regeling zou er uit kunnen bestaan dat aldaar – niet alleen via een bevel uitlevering, 

maar ook anderszins – alleen brieven in beslag genomen mogen worden voor zover ze 

van de verdachte afkomstig zijn, voor deze bestemd zijn, of op hem betrekking hebben, 

of wel indien zij het voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan 

hebben gediend. Aan de inbeslagneming van brieven die zich elders bevinden wordt deze 

beperking niet langer gesteld. Daarnaast zal aan de kennisneming van de inhoud van bij 

het postvervoerbedrijf in beslag genomen gesloten brieven en andere poststukken de eis 

van machtiging van de RC moeten worden gesteld. Aan de kennisneming van de inhoud 

van elders inbeslaggenomen gesloten brieven wordt deze eis dan niet langer gesteld. 

Een dergelijke aanpassing van de regeling betreffende brieven en poststukken zou 

bovendien beter aansluiten bij de huidige regeling betreffende het vergaren van 

vertrouwelijke elektronische communicatie bij bijvoorbeeld een internetprovider (vgl. 

artikel 125la en 126ng, tweede lid). Zie daarvoor paragraaf 3.4.  

 

Indien de wens zou bestaan de huidige, ruime reikwijdte van de regeling te handhaven, 

dringt zich vervolgens de vraag op of dit gevolgen dient te hebben voor de thans 

verhoudingsgewijs beperktere bescherming van vertrouwelijke elektronische 

communicatie. Uitgaande van het uitgangspunt dat hetgeen wat analoog geldt in 

beginsel ook digitaal dient te gelden, zal het handhaven van de huidige ruime 

bescherming van brieven moeten te leiden tot uitbreiding van de bescherming van 

elektronische communicatie. Los hiervan, is vereenvoudiging van de huidige regeling ook 

mogelijk indien ervoor wordt gekozen de huidige reikwijdte te handhaven.  

Vereenvoudiging kan bijvoorbeeld worden bereikt door een algemene bepaling op te 

nemen dat gesloten brieven en poststukken slechts vatbaar zijn voor inbeslagneming 

voor zover ze van de verdachte afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn of op hem 

betrekking hebben, dan wel indien (aannemelijk is dat) die brieven of poststukken het 

voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend. 

Daarnaast zou een algemene bepaling kunnen worden opgenomen met als strekking dat 
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voor kennisneming van de inhoud van inbeslaggenomen gesloten brieven of poststukken 

een machtiging van de RC is vereist. Ten slotte zou kunnen worden bepaald dat voor 

inbeslagneming van gesloten brieven en poststukken bij het postvervoerbedrijf vooraf 

toestemming van de OvJ is vereist.  

 

Stelling: 

- De regeling van het briefgeheim in het Wetboek van Strafvordering dient te worden 

beperkt tot hetgeen het grondwettelijk briefgeheim vereist, namelijk kennisneming 

van de inhoud van brieven die tijdens transport zijn onderschept. Dit brengt de 

regeling tevens in overeenstemming met de bescherming van vertrouwelijke 

elektronische communicatie.  

 

Naast de genoemde bepalingen bevat de regeling ook een aantal voorschriften met 

aanvullende waarborgen53, zoals een bijzondere verbaliseringsplicht en 

geheimhoudingsplicht. Bezien zal moeten worden of het nodig is deze waarborgen 

geheel of gedeeltelijk te handhaven.  

 

Ten slotte wordt opgemerkt dat in de regeling rond de uitlevering van brieven en andere 

poststukken van artikel 100 geen bijzondere aandacht is besteed aan brieven afkomstig 

van of gericht aan verschoningsgerechtigden. Dit betekent dat het postvervoerbedrijf in 

beginsel gehouden is ook brieven afkomstig van of gericht aan verschoningsgerechtigden 

uit te leveren. Voor de inbeslagneming daarvan gelden echter (gelet op de rechtspraak 

van de Hoge Raad) de beperkingen genoemd in artikel 98. Niettemin zou overwogen 

kunnen worden in de wet hieraan specifiek aandacht te besteden.54  

 

Vraagpunten: 

- Bent u het ermee eens dat het wenselijk is om de regeling van inbeslagneming 

van brieven en andere poststukken te vereenvoudigen?  

- Is het wenselijk de reikwijdte van de regeling terug te brengen tot wat het 

grondwettelijk briefgeheim vereist, zodat de regeling in overeenstemming wordt 

gebracht met de bescherming van vertrouwelijke elektronische communicatie?  

- Indien het wenselijk is de reikwijdte van de huidige regeling te handhaven, dient 

dit dan gevolgen te hebben voor de regeling van de bescherming van 

vertrouwelijke elektronische communicatie, in die zin dat de reikwijdte van 

laatstgenoemde regeling meer in overeenstemming wordt gebracht met de 

reikwijdte van de regeling betreffende brieven (zie ook paragraaf 3.4.)?  

 

2.8. Onderzoek van voorwerpen waarop gegevens zijn vastgelegd 

 

In paragraaf 2.1. kwam al kort het onderzoek van inbeslaggenomen voorwerpen aan de 

orde. Het is dagelijkse praktijk dat voorwerpen waarop gegevens zijn vastgelegd 

(gegevensdragers en geautomatiseerde werken) ten behoeve van de waarheidsvinding 

inbeslaggenomen worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mobiele telefoons, laptops, 

                                                 
53

 Het gaat om artikel 100, tweede lid: verstrekken van inlichtingen door het postvervoerbedrijf met het oog 

bevel uitlevering poststukken; artikelen 101, eerste lid en vierde lid, en 102a, tweede lid: teruggave poststuk 
indien beslag niet gehandhaafd blijft of indien machtiging tot kennisneming van de inhoud wordt geweigerd; 
artikel 102, eerste lid: voegen van brieven bij processtukken; artikel 102, tweede lid: waarmerken van 
inbeslaggenomen brieven; artikel 102, derde lid: geheimhoudingsplicht OvJ m.b.t. inhoud post; artikel 102, 
vierde lid: bijzondere verbaliseringsplicht; artikel 102a, eerste lid: inbeslaggenomen gesloten brieven worden 
onverwijld aan OvJ ter beschikking gesteld.  
54 Zie ook Vellinga-Schootstra 1982, p. 194. 
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tablets, personal computers, usb-sticks, geheugenkaartjes, digitale camera's en externe 

harde schijven. Het doel van de inbeslagneming is niet zozeer de beschikking over het 

desbetreffende voorwerp te krijgen, als wel om de daarop vastgelegde gegevens te 

onderzoeken en zo nodig veilig te stellen ten behoeve van de waarheidsvinding. De 

inbeslagneming van de gegevensdrager is daarmee te beschouwen als een 

steunbevoegdheid voor het onderzoek van een gegevensdrager of in een 

geautomatiseerd werk en eventueel het veiligstellen van daarop of daarin vastgelegde 

gegevens. Inbeslagneming geschiedt met toepassing van de gewone 

inbeslagnemingsbevoegdheden. Aan de inbeslaggenomen gegevensdrager mag 

vervolgens onderzoek worden gedaan, waarbij in beginsel zonder beperkingen kennis 

mag worden genomen van alle gegevens die op de gegevensdrager zijn vastgelegd en 

deze gegevens mogen worden vastgelegd ten behoeve van de waarheidsvinding.55 Het 

wetboek bevat hiervoor thans geen regels.  

 

In paragraaf 2.1. is reeds kort aan de orde gekomen dat de wetgever inmiddels heeft 

gekozen voor de opneming van specifieke regels voor het onderzoek van gegevens. De 

vraag rijst hoe de tamelijk ongenormeerde regeling van inbeslagneming van 

gegevensdragers, het verrichten van onderzoek daaraan en het kennisnemen en 

vastleggen van de daarop aangetroffen gegevens zich verhoudt tot de waarborgen die 

zijn getroffen met betrekking tot de bevoegdheid tijdens een doorzoeking onderzoek te 

verrichten aan een gegevensdrager of in een geautomatiseerd werk (artikelen 125i en 

125j e.v.) en het vorderen van gegevens (artikel 126nc e.v.). Via het onderzoek aan een 

inbeslaggenomen gegevensdrager kan kennis worden genomen van soms zeer grote 

hoeveelheden gegevens. Het kennisnemen en vastleggen van op de gegevensdrager 

opgeslagen email-correspondentie, foto's en filmpjes, persoonlijke aantekeningen en 

internetzoekgeschiedenis kan, al dan niet in hun onderlinge samenhang, een ingrijpende 

inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene opleveren. Men vergelijke de 

inbeslagneming van alle fotoboeken, alle videobanden, alle persoonlijke brieven, alle 

persoonlijke aantekeningen (dagboeken) bij een persoon die verdacht wordt van 

bijvoorbeeld handel in verdovende middelen. Een dergelijke inbeslagneming zou al gauw 

als disproportioneel worden aangemerkt.  

 

In dit verband is interessant op te merken dat het Supreme Court in de Verenigde 

Staten zich thans buigt over de vraag het door de politie kennisnemen van de inhoud 

van een bij een aanhouding inbeslaggenomen mobiele telefoon zonder 'warrant' in strijd 

is met het Vierde Amendement op de grondwet van de VS, dat in beginsel een 'warrant' 

vereist voor doorzoeking en inbeslagneming van voorwerpen.56 In die discussie wordt 

eveneens de nadruk gelegd op het feit dat de moderne smartphone een zodanig grote 

opslagcapaciteit heeft, dat met de kennisneming van de daarop vastgelegde gegevens 

een ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan worden gemaakt. 

 

Het ligt voor de hand in het kader van VPS te bezien of nadere regeling van het 

onderzoek van inbeslaggenomen voorwerpen waarop gegevens zijn vastgelegd wenselijk 

is. Hierop wordt in paragraaf 3 uitgebreider ingegaan. Daarbij wordt uitgegaan van de 

                                                 
55 HR 8 oktober 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC0537. HR heeft bepaald dat kennisneming van gegevens waarover 
het verschoningsrecht zich uitstrekt, dient te geschieden op de voet van artikel 125la Sv 
(ECLI:NL:HR:2007:AZ3564 en ECLI:NL:HR:2013:CA0434). Ook kan onder omstandigheden van het OM 
verwacht worden aan te tonen dat de inbeslagneming van een gegevensdrager voldoet aan het 
subsidiariteitsbeginsel.  
56 Riley vs. California No. 13-132 en United States vs Wurie No 13-212. 
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gedachte een onderscheid te maken tussen enerzijds de inbeslagneming van een 

voorwerp (inclusief de daarop vastgelegde gegevens) en anderzijds het onderzoek aan 

dat inbeslaggenomen voorwerp en de daarop vastgelegde gegevens.  

 

Vraagpunt: 

- Stemt u in met de gedachte dat het onderzoek van inbeslaggenomen voorwerpen 

waarop gegevens zijn vastgelegd nader geregeld dient te worden?  

 

Op deze plaats verdient het volgende nog opmerking. Door de wetgever is steeds het 

standpunt ingenomen dat pas tot inbeslagneming van een gegevensdrager mag worden 

overgegaan indien de daarop vastgelegde gegevens niet met een minder ingrijpende 

bevoegdheid, zoals bijvoorbeeld via het vorderen van gegevens, kunnen worden 

verkregen.57 Dit uitgangspunt, dat tevens onderdeel uitmaakt van de Aanwijzing 

opsporingsbevoegdheden58, blijkt in de praktijk weinig navolging te vinden. Het is ook de 

vraag of dit uitgangspunt praktisch uitvoerbaar is. De bevoegdheid tot het vorderen van 

gegevens impliceert dat op voorhand een zekere mate van duidelijkheid bestaat over 

welke gegevens gevorderd worden. Het bevel dient dan ook ‘een zo nauwkeurig 

mogelijke aanduiding van de gegevens die worden gevorderd’ te bevatten. Dat is in het 

geval van gegevensdragers die bij een doorzoeking worden aangetroffen meestal niet 

het geval. Bovendien kan een vordering tot het verstrekken van gegevens niet aan de 

verdachte worden gericht. Mede als gevolg hiervan worden veel elektronische 

gegevensdragers in beslag genomen om daaraan onderzoek te verrichten.  

 

2.9. Teruggave, bewaring, vervreemding en vernietiging 

 

De opslag van inbeslaggenomen voorwerpen leidt tot grote problemen. Daarbij is in 

paragraaf 1.1 al kort stil gestaan. De kosten zijn hoog en de waarde van de meeste 

inbeslaggenomen voorwerpen vermindert snel. Vanuit de praktijk is de roep dan ook 

groot om te bezien op welke wijze de opslag van inbeslaggenomen voorwerpen op een 

verantwoorde wijze kan worden teruggedrongen.  

 

Uitgangspunt van de beslagregeling is dat het beslag wordt beëindigd en het 

inbeslaggenomen voorwerp wordt teruggegeven aan degene bij wie het in beslag is 

genomen, zodra het strafvorderlijk belang van voortduring van het beslag niet of niet 

meer aanwezig is (artikel 116, eerste lid). Het strafvorderlijk belang van voortduring van 

het beslag kan (gelijktijdig) gelegen zijn in de waarheidsvinding en het aantonen van 

wederrechtelijk verkregen voordeel of in het verzekeren van de tenuitvoerlegging van 

een bepaalde straf (geldboete, verbeurdverklaring) of maatregel (onttrekking aan het 

verkeer, ontnemingsmaatregel of schadevergoedingsmaatregel). 

 

Het in beslag genomen voorwerp moet worden bewaard in afwachting van het 

eindoordeel door de rechter, met alle substantiële bewaarkosten van dien. Dat 

voorwerpen die zijn inbeslaggenomen met het oog op de waarheidsvinding worden 

bewaard is evident. Dit is wellicht minder evident bij voorwerpen waarvan het beslag 

voortduurt om de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel te verzekeren. Bij deze 

voorwerpen is getoetst (artikel 116, eerste lid) of deze zich daadwerkelijk lenen voor de 

                                                 
57 Zie de kamerstukken betreffende de wetsvoorstellen die hebben geleid tot de Wet computercriminaliteit II 
(Kamerstukken 26 671) en de Wet bevoegdheid vorderen gegevens (Kamerstukken 29 441). 
58 Stcrt. 2011, 3240, p. 21 en 23.  
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tenuitvoerlegging van de desbetreffende straf of maatregel en of het opleggen van de 

desbetreffende straf of maatregel inderdaad voorzienbaar is.  

Het bewaren van voorwerpen met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf of 

maatregel brengt niet alleen aanzienlijke kosten met zich mee. Door het tijdverloop 

neemt de economische waarde van veel voorwerpen af (afschrijving), waardoor het 

verhaal juist minder wordt. Dit is nadelig voor zowel de staat als de beslagene. Mocht de 

rechter uiteindelijk oordelen dat het voorwerp teruggegeven moet worden aan de 

beslagene, dan ontvangt deze een voorwerp waarvan de economische waarde inmiddels 

is gedaald.  

Artikel 117, eerste lid, kent de mogelijkheid om – in afwachting van een eindbeslissing 

door de rechter – voorwerpen na verkregen machtiging van de OvJ te vervreemden of te 

vernietigen die niet geschikt zijn voor opslag, waarvan de kosten van de bewaring niet in 

verhouding staan tot hun waarde of voorwerpen die vervangbaar zijn en waarvan de 

tegenwaarde op een eenvoudige wijze kan worden bepaald. In het Besluit 

inbeslaggenomen voorwerpen worden categorieën van voorwerpen genoemd die aan 

deze criteria voldoen en wordt van bepaalde voorwerpen een waarde gegeven waaronder 

kan worden vervreemd. In de praktijk blijkt artikel 117 onvoldoende soelaas te bieden 

waardoor toch veel voorwerpen bewaard blijven met alle bijkomende administratie en 

kosten van dien. Er bestaat in de praktijk een zekere terughoudendheid bij toepassing 

van deze bepaling buiten het kader van het besluit. En bij sommige voorwerpen, zoals 

inbeslaggenomen geld, bestaat geen mogelijkheid tot vervreemding, ook al kan het 

voorkomen dat de kosten van het bewaren niet in verhouding staan tot het in 

beslaggenomen geldbedrag.59 

 

Bovenstaande nadelen nopen tot heroverweging van de regeling. In de eerste plaats is 

denkbaar een differentiatie in verschillende beslagstromen aan te brengen, waarbij aan 

iedere beslagstroom een eigen regime in verband met de teruggave, bewaring en 

vervreemding wordt verbonden. Hierbij kunnen de volgende beslagstromen worden 

onderscheiden: 

- beslag ten behoeve van de waarheidsvinding;  

- beslag met het oog op onttrekking aan het verkeer; 

- beslag met het oog op verbeurdverklaring of bewaring van het recht van verhaal 

(geldboete, ontnemings- of schadevergoedingsmaatregel). 

 

Als uitgangspunt voor het beslag op voorwerpen ten behoeve van de waarheidsvinding 

zou dienen te gelden dat dit wordt gehandhaafd zolang het strafvorderlijk belang 

voortduurt.60 Voorwerpen die met het oog op de waarheidsvinding zijn inbeslaggenomen 

lenen zich – zolang het strafvorderlijk belang zich tegen teruggave verzet - in beginsel 

niet voor tussentijdse vervreemding of vernietiging.61 Bijzondere aandacht verdient het 

bewaren van inbeslaggenomen gegevensdragers en geautomatiseerde werken. Deze 

kunnen in beginsel, nadat de op de gegevensdrager of het geautomatiseerd werk 

vastgelegde gegevens zijn veiliggesteld bijvoorbeeld door het maken van een digitale 

                                                 
59 Die kosten houden verband met de eisen die worden gesteld (door de accountant) in het kader van een 
goede financiële verantwoording.   
60 Punt van aandacht betreft de bewaartermijnen. Artikel 118, derde lid, bepaalt dat de bewaarder in beginsel 
na een tijdsverloop van 2 jaar na inbeslagneming bevoegd is de bewaring te beëindigen. Voorwerpen en 
sporen kunnen echter ook na verloop van die periode nog van belang zijn voor de waarheidsvinding. Hierbij 
spelen met name de lange verjaringstermijnen en de mogelijkheid van herziening een rol. Het lijkt zinvol 
hiernaar onderzoek te doen; dit dient echter buiten het kader van VPS te geschieden.  
61 Zie ook Vennix 1998, p. 206 e.v. en T&C Strafvordering, art. 117, aant. 2 en 8.   
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kopie (en waar aangewezen (deels) ontoegankelijk zijn gemaakt), worden teruggegeven 

aan de beslagene.  

 

Als uitgangspunt voor beslag met het oog op onttrekking aan het verkeer zou kunnen 

gelden dat dit beslag zo spoedig mogelijk wordt beëindigd (zo nodig na het nemen van 

een of meer monsters) door vernietiging van de inbeslaggenomen voorwerpen. Artikel 

552f biedt thans de mogelijkheid voor de OvJ om, afzonderlijk van de behandeling van 

de hoofdzaak, de onttrekking aan het verkeer te vorderen. De vraag is of vooruitlopend 

op deze procedure reeds kan worden overgegaan tot vernietiging van de voorwerpen. 

Dit betekent wel dat als de rechter later in het proces zou besluiten dat de voorwerpen 

niet worden onttrokken aan het verkeer en derhalve terug dienen te gaan naar de 

beslagene, de beslagene moet worden gecompenseerd.   

 

Als uitgangspunt voor beslag met het oog op verbeurdverklaring of bewaring van het 

recht tot verhaal, zou kunnen gelden dat het inbeslaggenomen voorwerp in beginsel 

wordt vervreemd, waarbij de beslagene, in het geval de rechter zou besluiten tot 

teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp, recht heeft op de waarde die het goed bij 

vervreemding had of heeft opgebracht (vgl. artikel 119, tweede lid). Uitzondering op dit 

uitgangspunt zou (bij AMvB) kunnen worden gemaakt voor bijvoorbeeld voorwerpen met 

een bijzondere emotionele waarde of voorwerpen die een grote waarde 

vertegenwoordigen en waarvan vernietiging of vervreemding disproportioneel zou zijn 

(bijvoorbeeld boven de €25.000). Bij voorwerpen met een dergelijke hoge waarde is 

maatwerk op zijn plaats.  

De vraag die zich hierbij voordoet is hoe dit uitgangspunt zich verhoudt met de 

eerbiediging van het eigendomsrecht, neergelegd in artikel 1 van het eerste Protocol bij 

het EVRM. Beslag vormt onmiskenbaar een (gelegitimeerde) inbreuk op het ongestoord 

genot van eigendom en de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel behelst een 

ontneming van het eigendom onder voorwaarden. Hoewel een vervreemding of 

vernietiging formeel niet de eigendomsrelatie raakt, volgt uit de jurisprudentie van het 

EHRM dat bij toetsing van een regeling van inbeslagneming rekening moet worden 

gehouden met de volgende vier factoren: 

− het algemeen belang dat gediend is door de inbreukmakende maatregel; 

− de proportionaliteit tussen de inbreukmakende maatregel in verhouding tot het 

nagestreefde algemeen belang; 

− de procedurele waarborgen voor de betrokkenen (rechtsbescherming); 

− (in geval van de ontneming van eigendom) de maatregelen ter compensatie van het 

geleden verlies. 

 

Van belang is bij een dergelijke regeling te bezien hoe de rechtsbescherming van de 

beslagene het beste kan worden gerealiseerd. Hoewel uit de parlementaire geschiedenis 

met betrekking tot de huidige regeling van vervreemding blijkt dat de wetgever er 

destijds vanuit is gegaan dat de beslagene op grond van artikel 552a kon klagen over de 

vervreemding omdat dit als een vorm van 'gebruik van het voorwerp' was aan te 

merken, blijkt uit de rechtspraak van de Hoge Raad dat uit het systeem van de wet volgt 

dat het niet mogelijk is te klagen over het voornemen van de OvJ een inbeslaggenomen 

voorwerp te vervreemden.62 Immers, de eerder voorgeschreven rechterlijke toets bij 

vervreemding is komen te vervallen en artikel 119, tweede lid, biedt een voorziening 

voor het geval niet aan de last tot teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp kan 

                                                 
62 HR 2 maart 1999, ECLI:NL:HR:1999:AB7949.  
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worden voldaan omdat dit is vervreemd of vernietigd. De vraag is of bij een systeem 

waarbij voor deze specifieke 'beslagstroom' zou worden uitgegaan van het in beginsel 

vervreemden van het inbeslaggenomen voorwerp, deze redenering van de Hoge Raad 

kan worden aangehouden. Punt van aandacht hierbij is dat in zaken die aan de rechter 

wordt voorgelegd, de rechter uiteindelijk de beslissing neemt over het beslag. Dit 

betekent dat over de definitieve overdracht van het eigendom op de staat in die gevallen 

door de rechter wordt beslist. Dit is anders ten aanzien van de gevallen waarin de zaak 

niet voor de rechter komt – bijvoorbeeld omdat deze met een strafbeschikking wordt 

afgedaan - en het openbaar ministerie uiteindelijk ook definitief beslist over het beslag.63   

Beslissing (H)OvJ voortduren beslag 

Teneinde een spoedige beslissing te verkrijgen over de vraag of het beslag moet worden 

gehandhaafd, is artikel 94, derde lid, in 2010 aangevuld met een volzin die bepaalt dat 

de kennisgeving van inbeslagneming zo spoedig mogelijk in handen van de HOvJ wordt 

gesteld.64 Deze dient, zoals uit de toelichting op dit artikel blijkt, zo spoedig mogelijk een 

beslissing te nemen over de voortduring van het beslag. Het is echter de vraag of deze 

bepaling in de praktijk de beoogde uitwerking heeft. Denkbaar is een termijn in de wet 

vast te leggen waarbinnen de (H)OvJ een beslissing dient te nemen over de voortduring 

van het beslag. Gedacht zou kunnen worden aan een regeling die trekken heeft van 

artikel 164, zesde lid, van de Wegenverkeerswet: indien de OvJ binnen tien dagen na de 

dag van invordering van een rijbewijs geen gebruik maakt van de bevoegdheid het 

rijbewijs in te houden, geeft hij dit onverwijld terug aan de houder. Een dergelijke 

regeling lijkt echter alleen in aanmerking te komen voor voorwerpen die op andere 

gronden zijn inbeslaggenomen dan t.b.v. de waarheidsvinding. Met de invoering van een 

dergelijke termijn wordt een duidelijk punt gemarkeerd waarop een bewuste keuze moet 

worden gemaakt of er reden is het beslag te laten voortduren, waarbij tevens de waarde 

van het voorwerp (in relatie tot de kosten voor opslag) een factor van betekenis kan 

zijn.  

Drempel voor inbeslagneming  

Een andere mogelijkheid is te bepalen dat voorwerpen met een geschatte waarde van 

bijvoorbeeld minder dan 200 euro niet uitsluitend ten behoeve van de 

verbeurdverklaring of bewaring van het recht van verhaal in beslag genomen kunnen 

worden of dat het beslag op dergelijke voorwerpen, indien daaraan alleen nog de 

genoemde gronden ten grondslag liggen, niet gehandhaafd kan blijven. Gedachte 

hierachter is dat de kosten van de administratieve afhandeling en de opslag van deze 

voorwerpen niet in verhouding staan tot de opbrengst van het goed. Opgemerkt zij nog 

dat voor het opleggen van de straf van verbeurdverklaring niet is vereist dat het 

desbetreffende voorwerp in beslag is genomen (artikel 34, eerste lid, Sr). 

Vraagpunt: 

− Dient de wetgever oplossingen te bieden voor de problemen rond de opslag van 

inbeslaggenomen voorwerpen? Waaraan zou moeten worden gedacht? 

 

                                                 
63 Vennix 1998, p. 206 en T&C Strafvordering art. 117, aant. 8.   
64 Wet houdende partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele 
aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde 
wetstechnische gebreken en leemten, Stb 2009, 525.  
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2.10. Herleidbare bewijsketen ('chain of custody') 

 

Het begrip ‘chain of custody’ verwijst naar de chronologische documentatie van de 

inbeslagneming, bewaring, controle, overdracht, analyse en de vervreemding van fysiek 

of elektronisch bewijsmateriaal65. Dit is enger dan het begrip ‘chain of evidence’ dat kan 

verwijzen naar zowel de dossiervorming en loop van een onderzoek, als naar de ‘chain of 

custody’. In de context van dit discussiestuk ligt de focus op een herleidbare keten van 

hetgeen voor de waarheidsvinding in beslag is genomen of door een 

opsporingsambtenaar onder zich wordt gehouden, en het bewijs dat daaraan wordt 

ontleend.  

 

De gedachte achter een bewijsketen is dat dit de betrouwbaarheid van het bewijs ten 

goede komt doordat herleidbaar is waar eventuele contaminatie kan hebben 

plaatsgevonden. In de literatuur wordt wel gepleit voor een legislatieve aanpak66 van het 

concept herleidbare bewijsketen. ‘Het Nederlandse vooronderzoek produceert in de 

praktijk zelden een duidelijk herleidbare bewijsketen, een chain of evidence, die het 

mogelijk maakt om zorgvuldig alle stappen die zijn gezet in de bewijsverzameling na te 

gaan. De zittingsrechter heeft aan deze modernisering en stroomlijning van het dossier 

behoefte: om twijfel over bewijsvergaring te voorkomen, maar vooral om zaken snel te 

kunnen doorgronden en af te handelen.’67  

 

Over de uitwerking van het concept bewijsketen is in de Nederlandse literatuur minder 

terug te vinden. Een bewijsketen zou per type voorwerp en doel van onderzoek het 

volgende kunnen omvatten:  

− een normering van de wijze waarop het voorwerp wordt veiliggesteld en in beslag 

genomen; 

− een normering van de wijze waarop het voorwerp wordt bewaard; 

− een normering van de wijze en omstandigheden waaronder het onderzoek aan het 

voorwerp wordt verricht; 

− een normering van de wijze waarop verantwoording over het voorgaande 

plaatsvindt; 

− een normering van de wijze waarop stukken van overtuiging, monsters en dergelijke 

beschikbaar worden gesteld voor tegenonderzoek68. 

 

Normering kan plaatsvinden door een systeem van accreditatie en certificering. De 

inrichting van de onderzoeksruimten moet bijvoorbeeld voldoen aan kwaliteitsnormen 

(Forensisch Technische (FT)-norm 903.01) en aanvullende normen van het NFI. Er 

bestaan 21 FT-normen69 waarin eisen, voorwaarden en aanbevelingen staan beschreven 

met betrekking tot het opsporen en veiligstellen van sporen. Sommige FT-normen zijn 

adviserend van aard, andere bieden richtlijnen en weer anderen zijn meer dwingend van 

aard omdat ze aan regelgeving ontleend zijn70. FT-normen worden, na een lang 

                                                 
65 Wikipedia. 
66 Dubbelaar/Nijboer 2008 
67 Verrest 2013 
68 In de jurisprudentie wordt het recht op contra-expertise gezien als een recht in de zin van artikel 6, eerste 
lid, ERVM. Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8257. 
69 Algemeen, Audio,  Biologische sporen, Brandoorzaken, Bijzondere biologische sporen, Dactyloscopie, 
Documenten, Explosieven, Geuridentificatie, Glas, Handschrift, Kras-, indruk- en vormsporen, Milieu, 
Oorafdrukken, Schotresten, Verdovende middelen, Verf, Verkeer, Vezel, Voertuigidentificatie, Wapens en 
munitie. 
70 NFI, Factsheet ‘Het hoe en waarom van FT-normen’ (http://www.fomat.nl/nfi_fsnormen.pdf). 
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afstemmingstraject, formeel vastgesteld door het College van procureurs-generaal als 

Aanwijzing in de zin van artikel 130 lid 4 van de Wet RO. 

Ingevolge het Europese Kaderbesluit 2009/905 JBZ van de Raad van 30 november 2009 

moeten aanbieders van forensische diensten die laboratoriumonderzoek verrichten 

geaccrediteerd zijn voor EN ISO/IEC 17025. Toch laat dit onverlet dat er discussie kan 

bestaan over de inrichting van onderzoeksruimten bij de politie71. 

Hoewel een herleidbare bewijsketen één van de meest betrouwbare manieren is om de 

authenticiteit van bewijs aan te tonen72, leidt het feit dat niet alle voorschriften met 

betrekking de bewijsketen zijn doorlopen niet zonder meer tot de conclusie dat het 

bewijs daardoor onbetrouwbaar is73. 

Vraagpunt: 

- Wat is uw mening over het bovenstaande?  

 

3. Onderzoek aan (elektronische) gegevensdragers en in geautomatiseerde 

werken 

 

Gegevensdragers (usb-stick, geheugenkaart, externe harde schijf) en geautomatiseerde 

werken (mobiele telefoon, tablet, laptop, computer, navigatieapparatuur etc.) vormen 

een belangrijke bron van informatie voor de opsporing van strafbare feiten.  

Dit onderzoek kan ter plaatse waar de gegevensdrager of het geautomatiseerde werk 

zich bevindt, worden verricht. Daartoe bevat het wetboek de bevoegdheid tot 

doorzoeking ter vastlegging van gegevens (artikel 125i). Ook kan via een ter plaatse 

aanwezig geautomatiseerd werk onderzoek worden gedaan in een elders aanwezig 

geautomatiseerde werk (zgn. netwerkzoeking, artikel 125j). Voorts vindt, zoals in 

paragraaf 2.9 reeds aan de orde kwam, veelvuldig onderzoek plaats aan 

inbeslaggenomen gegevensdragers en in inbeslaggenomen geautomatiseerde werken. 

Daarnaast is het technisch mogelijk op afstand (via internet) in een geautomatiseerd 

werk binnen te dringen en onderzoek te verrichten. In het – buiten het kader van VPS in 

procedure gebrachte - conceptwetsvoorstel computercriminaliteit III wordt voorgesteld 

voor deze vorm van onderzoek een nieuwe bevoegdheid in het leven te roepen. Het gaat 

om het op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk en met een technisch 

hulpmiddel (software) onderzoek doen met het oog op o.a. het vastleggen van in dat 

geautomatiseerde werk aangetroffen gegevens (voorgestelde artikel 125ja). 

 

Dit discussiestuk beperkt zich tot de hierboven genoemde vormen van onderzoek van 

elektronische gegevens. Hoewel deze bevoegdheden en de bevoegdheden tot het 

vorderen gegevens te verstrekken zekere overeenkomsten vertonen, omdat beide tot 

doel hebben gegevens te vergaren met het oog op de waarheidsvinding, onderscheiden 

zij zich tegelijkertijd op een belangrijk punt van elkaar. Bij de bevoegdheden tot het 

vorderen van gegevens geschiedt immers de verzameling, selectie en verstrekking van 

gegevens door een derde (de houder van de gegevens) terwijl bij het onderzoek van 

gegevensdragers en in geautomatiseerde werken het onderzoek, de selectie en de 

                                                 
71 A. van Wijk, M. Hardeman, T. Appelman, Toekomst forensisch onderzoek, Een inventarisatie van vraag en 
aanbod, organisatie, kwaliteit en financiën. 
72 ECLI:NL:RBNHO:2013:9665. 
73 ECLI:NL:HR:2011:BQ0839, verbroken identiteitszegel, ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6665, geen proces-verbaal 
of foto's. 
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eventuele vastlegging van gegevens geschiedt door een opsporingsambtenaar. De 

medewerking van een derde is hierbij niet vereist.  

 

3.1. Doorzoeking ter vastlegging van gegevens 

 

De artikelen 125i t/m 125o zien op de bevoegdheid een plaats te doorzoeken teneinde 

gegevens die aldaar op een gegevensdrager zijn vastgelegd of opgeslagen vast te leggen 

(artikel 125i) of onderzoek te doen naar in een elders aanwezig geautomatiseerd werk 

opgeslagen gegevens en deze vast te leggen (artikel 125j).74 Artikel 125i is niet beperkt 

tot elektronische gegevensdragers; deze bevoegdheid kan ook worden ingezet om 

gegevens vast te leggen (over te nemen of te kopiëren) die op papieren 

gegevensdragers zijn vastgelegd.  

 

Deze bevoegdheden en de daarbij behorende aanvullende bepalingen (artikelen 125k 

t/m 125o) zijn in het wetboek opgenomen door achtereenvolgens:  

- de Wet computercriminaliteit: deze introduceerde de huidige artikelen 125j 

(netwerkzoeking), 125k (toegangs- en ontsleutelingsbevel), 125l (bescherming 

verschoningsrecht) en 125n (vernietiging van gegevens);  

- de Wet bevoegdheden vorderen gegevens75: deze introduceerde de huidige artikelen 

125i (doorzoeking ter vastlegging van gegevens), 125la (bescherming vertrouwelijke 

elektronische communicatie) en 125m (notificatieplicht); en  

- de Wet computercriminaliteit II76: deze introduceerde het huidige artikel 125o 

(ontoegankelijk maken van gegevens).   

 

Voor de regeling van de doorzoeking verwijst artikel 125i naar de bepalingen betreffende 

doorzoeking ter inbeslagneming. De voorwaarden die gelden voor doorzoeking ter 

inbeslagneming gelden ook voor doorzoeking ter vastlegging van gegevens. Er lijkt geen 

aanleiding van dit uitgangspunt af te stappen. Dit betekent uiteraard wel dat de 

mogelijke wijzigingen van de regeling van de doorzoeking ter inbeslagneming (zie 

paragraaf 2.5) ook zullen doorwerken in de doorzoeking ter vastlegging van gegevens.  

 

De koppeling van de bevoegdheid gegevens vast te leggen aan de bevoegdheid tot 

doorzoeking, zoals neergelegd in artikel 125i, betekent dat in die gevallen waarin de OvJ 

of de RC de bevoegde autoriteit is om de plaats te doorzoeken, het ook deze autoriteit is 

die de bevoegdheid toekomt tot het vastleggen van op de gegevensdrager vastgelegde 

gegevens (artikel 125i). Opmerking verdient dat ten aanzien van de netwerkzoeking 

(artikel 125j) de wet niet bepaalt wie deze bevoegdheid uitoefent. Dit artikel bepaalt 

slechts dat tijdens een doorzoeking vanaf de plaats waar de doorzoeking plaatsvindt, in 

een elders aanwezig geautomatiseerd werk onderzoek kan worden gedaan naar in dat 

werk opgeslagen gegevens die redelijkerwijs nodig zijn om de waarheid aan de dag te 

brengen. Opmerkelijk is voorts dat de laatste toevoeging ('die redelijkerwijs nodig zijn 

om de waarheid aan de dag te brengen') niet is opgenomen in artikel 125i.  

    

                                                 
74 Opvallend is dat de bevoegdheid van artikel 125i kan worden toegepast indien dit in het belang van het 
onderzoek is. Daarbij is geen beperking aangegeven t.a.v. de gegevens die mogen worden vastgelegd. De 
bevoegdheid van artikel 125j is echter beperkt tot gegevens die redelijkerwijs nodig zijn om de waarheid aan 
de dag te brengen.  
75 Stb. 2005, 390.  
76 Stb. 2006, 300. 
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Zoals hierboven aangegeven kent de regeling van de doorzoeking ter vastlegging van 

gegevens een aantal aanvullende bepalingen. Deze hebben betrekking op (a) het 

faciliteren van het onderzoek van de gegevensdrager of in het geautomatiseerd werk, 

(b) bescherming van de maatschappij, en (c) het waarborgen van de rechten van de 

verdachte of derden.  

Ad (a) Bepalingen die het onderzoek faciliteren zijn het toegangsbevel en 

ontsleutelingsbevel (artikel 125k, eerste en tweede lid). 

Ad (b) Een bepaling die beoogt de maatschappij te beschermen betreft de bevoegdheid 

tot het ontoegankelijk maken van gegevens (artikel 125o).  

Ad (c) Waarborgen ten behoeve van de verdachte of derden zijn de bescherming van 

gegevens waarover het verschoningsrecht zich uitstrekt (artikel 125l), de bescherming 

van vertrouwelijke communicatie (artikel 125la), de vernietiging van vastgelegde 

gegevens (artikel 125n) en de notificatieplicht (artikel 125m). 

 

Op deze bepalingen wordt in de hiernavolgende paragrafen ingegaan. Daarbij zal ook 

aan de orde komen de vraag of deze bepalingen een bredere betekenis kunnen hebben 

in verband met het onderzoek aan gegevensdragers en in geautomatiseerde werken die 

zijn inbeslaggenomen.  

 

3.2. Toegangsbevel en ontsleutelingsbevel 

 

Artikel 125k, eerste lid, behelst het toegangsbevel, artikel 125k, tweede lid, het 

ontsleutelingsbevel. Indien het belang van het onderzoek dit bepaaldelijk vordert, kan 

aan degene die redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij kennis draagt van de wijze 

van beveiliging van een geautomatiseerd werk of de wijze van versleuteling van daarin 

opgeslagen versleutelde gegevens, het bevel worden gericht toegang te verschaffen tot 

dat geautomatiseerde werk respectievelijk de sleutel tot de versleutelde gegevens te 

verschaffen. Een dergelijk bevel kan niet worden gericht tot de verdachte.  

 

In het conceptwetsvoorstel computercriminaliteit III wordt voorgesteld in geval van 

verdenking van handel in kinderpornografie of terroristische misdrijven waarop een 

gevangenisstraf van 8 jaar of meer is gesteld de mogelijkheid te scheppen dat een 

ontsleutelingsbevel ook aan de verdachte kan worden gegeven. Dit voorstel is niet 

onomstreden. Omdat het hier om een in procedure gebracht wetsvoorstel gaat, valt deze 

discussie buiten het bestek van VPS. Eerst zal worden bezien hoe de Raad van State en 

het parlement tegenover dit voorstel staan.  

 

De vraag die zich hier voordoet is of het toegangs- en ontsleutelingsbevel ook betekenis 

zou kunnen hebben voor het onderzoek aan inbeslaggenomen gegevensdragers en in 

inbeslaggenomen geautomatiseerde werken. Denkbaar is immers dat ook op een 

inbeslaggenomen gegevensdrager zich versleutelde gegevens bevinden of dat de 

toegang tot een inbeslaggenomen geautomatiseerd werk is beveiligd met een sleutel 

(wachtwoord).  

 

Vraagpunt 

- Is het wenselijk de bevoegdheid om aan een ander dan de verdachte een toegangs- 

of ontsleutelingsbevel te geven ook te regelen voor het onderzoek aan 

inbeslaggenomen gegevensdragers en geautomatiseerde werken? 
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3.3 Bescherming van het professioneel verschoningsrecht 

 

Op grond van de artikelen 125i en 125j jo. artikelen 110 en 97, is het mogelijk een 

kantoor van een verschoningsgerechtigde te doorzoeken met het oog op het vastleggen 

van gegevens die zijn opgeslagen op een zich aldaar bevindende gegevensdrager dan 

wel die in een elders aanwezig geautomatiseerd werk zijn vastgelegd.  

 

In verband hiermee bepaalt artikel 125l dat naar gegevens die zijn ingevoerd door of 

vanwege personen met bevoegdheid tot verschoning als bedoeld in artikel 218, tenzij 

met hun toestemming, geen onderzoek plaats vindt voor zover daartoe hun plicht tot 

geheimhouding zich uitstrekt. Een onderzoek in een geautomatiseerd werk waarin 

zodanige gegevens zijn opgeslagen, vindt, tenzij met hun toestemming, slechts plaats, 

voor zover dit zonder schending van het stands-, beroeps- of ambtsgeheim kan 

geschieden. De toelichting op deze bepaling is uiterst summier.  

 
"In deze bepaling zijn de waarborgen van artikel 98 overgenomen en aangepast aan de situatie van 

gegevens opslag in een geautomatiseerd werk. Deze bepaling is [...] eveneens van toepassing op het 

onderzoek door de rechter-commissaris."77 

 

In het later ingevoegde huidige artikel 125i, wordt artikel 98 van overeenkomstige 

toepassing verklaart. Dat doet de vraag rijzen naar de betekenis van artikel 125l en de 

verhouding tot artikel 98. Ook anderszins roept de huidige redactie van artikel 125l 

enige vragen op.78 Deze lijkt niet te zijn aangepast aan de nieuwe redactie van artikel 

125i. De tweede volzin van artikel 125l spreekt namelijk uitsluitend over het onderzoek 

in geautomatiseerde werken en de eerste volzin over gegevens die zijn 'ingevoerd'. 

Artikel 125i ziet echter ook op het vastleggen van gegevens uit papieren dossiers 

bijvoorbeeld. Die dienen, wanneer daarover het verschoningsrecht zich uitstrekt, 

eveneens in beginsel te vallen onder de bescherming van artikel 125l.  

 

Dat de regeling van artikel 125l ook betekenis dient te hebben voor het onderzoek aan 

inbeslaggenomen gegevensdragers of in inbeslaggenomen geautomatiseerde werken, is 

door de rechtspraak reeds bevestigd. De Hoge Raad heeft bepaald dat bij het onderzoek 

aan een inbeslaggenomen gegevensdrager gewaarborgd dient te zijn dat de 

inbeslaggenomen gegevensdrager op de voet van artikel 125l zal worden onderzocht op 

een wijze waarop het verschoningsrecht van i.c. de advocaat niet in het gedrang komt.79 

Opmerkelijk is dat het hierbij ging om gegevensdragers die niet bij de 

verschoningsgerechtigde, maar bij een derde zijn inbeslaggenomen. Hierbij kan een 

parallel worden getrokken met de rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien van de 

reikwijdte van artikel 98 (zie paragraaf 2.7). Het ligt in de rede deze rechtspraak te 

codificeren.  

 

Voorts zij het volgende opgemerkt. Artikel 125l lijkt in de praktijk minder eenvoudig dan 

de hierboven aangehaalde memorie van toelichting doet vermoeden. Anders dan bij het 

vorderen van gegevens van een professioneel verschoningsgerechtigde - waarbij 

gemakkelijk recht kan worden gedaan aan het uitgangspunt dat de bevoegdheid tot 

verschoning met zich brengt dat het oordeel omtrent de vraag of gegevens object van de 

bevoegdheid tot verschoning uitmaken in beginsel toekomt aan de 

                                                 
77 Kamerstukken II 1989/90, 21 551, nr. 3, p. 28. 
78 Zie ook Vellinga-Schootstra 2009. Zij suggereert o.a. dat artikel 125l zou kunnen vervallen. 
79 Hoge Raad 4 juni 2013, ECLI: NL:HR:2013:BZ0004. NBSTRAF 2013/231, m. nt. L.H.E. Moller 
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verschoningsgerechtigde – of bij een doorzoeking ter inbeslagneming waarbij de 

verschoningsgerechtigde kan aangeven over welke documenten zijn verschoningsrecht 

zich uitstrekt, wordt het onderzoek van een gegevensdrager of in een geautomatiseerd 

werk verricht door een opsporingsambtenaar die daarbij onbedoeld kan stuiten op 

gegevens waarover het verschoningsrecht zich uitstrekt. Lastig hierbij is het onderscheid 

tussen onderzoek aan gegevensdragers en geautomatiseerde werken die in gebruik zijn 

bij een verschoningsgerechtigde en onderzoek aan gegevensdragers van derden. In het 

eerste geval is immers duidelijk dat het zeer waarschijnlijk is dat op dergelijke 

gegevensdragers gegevens zijn vastgelegd waarover het verschoningsrecht zich uitstrekt 

en is de opsporingsambtenaar dus bij voorbaat alert. Betrokkenheid van de 

verschoningsgerechtigde bij het onderzoek kan in dergelijke gevallen worden 

gerealiseerd. Dat is anders wanneer onderzoek wordt gedaan aan gegevensdragers en in 

geautomatiseerde werken tijdens een doorzoeking bij een derde of die bij een derde zijn 

inbeslaggenomen. Zo kan bijvoorbeeld ook kennis worden genomen van elektronische 

correspondentie tussen een advocaat en zijn cliënt waarover het verschoningsrecht zich 

uitstrekt (tijdens een doorzoeking ter vastlegging van gegevens) op de computer van die 

cliënt of op de inbeslaggenomen mobiele telefoon van die cliënt. Die gegevens komen 

dan ter kennis van de politie in de vorm van ‘bijvangst’. Het is niet eenvoudig hiervoor 

een praktische oplossing te vinden.  

Een parallel zou kunnen worden getrokken met de toepassing van de telefoon- of 

internettap waarbij ook onbedoeld kennis kan worden genomen van mededelingen die 

onder het verschoningsrecht vallen. Alsdan geldt een verplichting tot vernietiging van de 

gegevens die onder het verschoningsrecht vallen. Wellicht kan inspiratie worden 

ontleend aan de wijze waarop in dergelijke gevallen wordt gehandeld (artikel 126aa, 

tweede lid)80.  

 

Ten slotte ligt het in de rede te bezien hoe kan worden gewaarborgd dat de voorgestelde 

regelgeving met betrekking tot de rol van de RC bij de inbeslagneming van brieven en 

andere geschriften waarover naar het oordeel van de verschoningsgerechtigde zijn 

geheimhoudingsplicht zich uitstrekt (zie paragraaf 2.5 inzake doorzoeking van kantoren 

van verschoningsgerechtigden), ook gelding krijgt ten aanzien van de vastlegging van 

gegevens die op gegevensdragers of in geautomatiseerde werken zijn vastgelegd en 

waarover naar het oordeel van de verschoningsgerechtigde zijn geheimhoudingsplicht 

zich uitstrekt.  

 

Stelling: 

- In de wet dient tot uitdrukking te komen dat (de strekking van) artikel 125l ook van 

toepassing is op het onderzoek van inbeslaggenomen gegevensdragers of in 

inbeslaggenomen geautomatiseerde werken.  

 

Vraagpunten 

- Bent u het ermee eens dat de rechtspraak inhoudende dat het onderzoek van 

inbeslaggenomen gegevensdragers of computers op de voet van artikel 125l dient te 

worden uitgevoerd, wordt gecodificeerd? 

- Bent u het ermee eens dat, ingeval van onderzoek aan gegevensdragers en in 

geautomatiseerde werken tijdens een doorzoeking bij een derde of die bij een derde 

in beslag zijn genomen, het verschoningsrecht wordt geregeld naar het model van de 

regeling voor de toepassing van Bob-bevoegdheden (artikel 126aa, tweede lid). 

                                                 
80 Dit is uitgewerkt in de artikelen 4, 4a en 5 van het Besluit bewaren en vernietigen niet gevoegde stukken. 
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- Bent u het ermee eens dat de regeling die thans wordt voorgesteld met betrekking 

tot de betrokkenheid van de RC bij inbeslagneming van brieven en geschriften bij 

verschoningsgerechtigden in beginsel ook zou moeten gelden voor het vastleggen 

van gegevens waarover naar het oordeel van de verschoningsgerechtigde zijn 

geheimhoudingsplicht zich uitstrekt? 

 

3.4 Bescherming vertrouwelijke elektronische communicatie 

 

Artikel 125la bepaalt dat indien bij een doorzoeking ter vastlegging van gegevens bij een 

openbaar telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst gegevens 

worden aangetroffen die niet voor deze aanbieder bestemd of van deze aanbieder 

afkomstig zijn, van deze gegevens slechts mag worden kennisgenomen en dat deze 

gegevens slechts mogen worden vastgelegd, voor zover ze klaarblijkelijk van de 

verdachte afkomstig zijn, voor hem bestemd zijn, op hem betrekking hebben of tot het 

begaan van het strafbare feit hebben gediend, ofwel klaarblijkelijk met betrekking tot die 

gegevens het strafbare feit is gepleegd. De OvJ beslist hierover en behoeft een 

schriftelijke machtiging van de RC.  

Deze bepaling vertoont gelijkenis met de regeling van inbeslagneming van brieven en de 

vereiste machtiging van de RC voor kennisneming van de inhoud ervan (artikelen 100 en 

101, tweede lid) en de regeling van het vorderen van vertrouwelijke elektronische 

communicatie bij de aanbieder van een communicatiedienst, waarvoor eveneens een 

machtiging van de RC is vereist (artikel 126ng, tweede lid). 

 

De huidige redactie van artikel 125la lijkt enigszins verouderd, aangezien in dit artikel 

nog wordt gesproken over 'een openbaar telecommunicatienetwerk' en 'een openbare 

telecommunicatiedienst'. Deze begrippen zijn bij gelegenheid van de goedkeuring en 

uitvoering van het Cybercrime-verdrag gewijzigd zodat ook internet service providers 

onder de desbetreffende regelgeving zouden komen te vallen. Voortaan wordt de term 

'aanbieder van een communicatiedienst' gehanteerd zoals gedefinieerd in artikel 126la.81  

Hoewel deze aanpassing wel is doorgevoerd ten aanzien van de bevoegdheden tot het 

vorderen van gegevens (bijv. artikel 126ng), lijkt te zijn verzuimd artikel 125la op dit 

punt te wijzigen. Voorgesteld wordt dit in het kader van VPS te herstellen.  

 

Artikel 125la sluit aan bij de in voorbereiding zijnde grondwetswijziging met betrekking 

tot artikel 13 Grondwet. Deze wijziging strekt ertoe het recht op eerbiediging van het 

'telecommunicatiegeheim' in de Grondwet te verankeren. Met dit wetsvoorstel komen 

alle vormen van elektronische communicatie, zoals e-mail en besloten communicatie via 

social media, onder het 'telecommunicatiegeheim' te vallen. Dan is inbreuk hierop alleen 

toegelaten met voorafgaande toestemming van de rechter(-commissaris).  

 

De bescherming van artikel 125la beperkt zich tot de gevallen waarin tijdens een 

doorzoeking bij een aanbieder van een communicatiedienst het voornemen bestaat 

vertrouwelijke elektronische communicatie vast te leggen. Niet goed valt in te zien 

waarom deze bescherming niet ook geboden dient te worden als bij een aanbieder van 

een communicatiedienst een gegevensdrager of een geautomatiseerd werk wordt 

inbeslaggenomen teneinde daaraan vervolgens onderzoek te doen. Hoewel van een 

dergelijke inbeslagneming, gelet op het beginsel van proportionaliteit, wellicht niet snel 

sprake zal zijn, is deze ook niet uitgesloten. Daarom wordt voorgesteld deze bepaling in 

                                                 
81 Kamerstukken II 2004/05, 26 671, nr. 7. 
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meer algemene zin te laten gelden voor onderzoek aan gegevensdragers en in 

geautomatiseerde werken die in gebruik zijn bij een aanbieder van een 

communicatiedienst.  

 

Stelling: 

- De bescherming van artikel 125la dient ook te gelden voor het vastleggen van 

vertrouwelijke communicatie die niet voor de aanbieder is bestemd of van deze 

afkomstig is en is aangetroffen op een bij een aanbieder van een communicatiedienst 

inbeslaggenomen gegevensdrager of geautomatiseerd werk.  

 

Verhouding tot briefgeheim 

 

Onder verwijzing naar paragraaf 2.8 wordt opgemerkt dat de bescherming van 

vertrouwelijke papieren communicatie (brieven) in de huidige regeling aanzienlijk verder 

gaat dan de bescherming van vertrouwelijke elektronische communicatie. In die 

paragraaf wordt dan ook voorgesteld de regeling in het wetboek ter bescherming van het 

briefgeheim te beperken tot wat grondwettelijk is vereist. Aldus wordt die regeling in 

balans gebracht met de regeling ter bescherming van vertrouwelijke communicatie.  

 

Wanneer echter de huidige ruime bescherming van brieven in stand zou blijven en het 

uitgangspunt 'wat analoog geldt, dient ook digitaal te gelden' wordt gevolgd, zal de 

bescherming van vertrouwelijke elektronische communicatie moeten worden uitgebreid. 

Artikel 102a bepaalt immers dat van de inhoud van een inbeslaggenomen gesloten brief 

slechts met machtiging van de RC kennis mag worden genomen. 'Digitale gelijkstelling' 

van deze bepaling zou erop neer komen dat van ongeopende/ongelezen vertrouwelijke 

communicatie die is vastgelegd op een (al dan niet inbeslaggenomen) gegevensdrager of 

in een geautomatiseerd werk slechts mag worden kennisgenomen na machtiging van de 

RC.82 Naar het zich laat aanzien zou een dergelijke aanzienlijke uitbreiding van de 

bescherming van vertrouwelijke communicatie op grote praktische bezwaren stuiten. 

Daarom – en uiteraard omdat de Grondwet geen verdergaande bescherming vereist – 

wordt voorgesteld de huidige reikwijdte van de bescherming van vertrouwelijke 

elektronische communicatie in tact te laten.  

 

Stelling: 

- De reikwijdte van de bescherming van vertrouwelijke elektronische communicatie 

dient ongewijzigd te blijven.   

 

Harmoniseren verdenkingsvoorwaarden? 

 

Ten slotte verdient het volgende aspect nog vermelding. De verdenkingsvoorwaarden die 

gelden voor het vergaren van vertrouwelijke communicatie – hetzij vastgelegd op een 

papieren gegevensdrager (brieven), hetzij vastgelegd op een elektronische 

gegevensdrager (e-mails) - lopen uiteen.  

− Voor het vorderen van de inhoud van e-mailberichten bij de aanbieder van een 

communicatiedienst geldt als verdenkingsvoorwaarde 'verdenking van een misdrijf 

dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane 

misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert en indien het belang van 

het onderzoek dit dringend vordert' (artikel 126ng, tweede lid).  

                                                 
82 Zie Koops 2003, die voor een ruimere bescherming pleit. 
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− Voor het vastleggen van de inhoud van e-mailberichten tijdens een doorzoeking geldt 

als verdenkingsvoorwaarde 'ontdekking op heterdaad of verdenking van een misdrijf 

als bedoeld in artikel 67, eerste lid'. Geschiedt de doorzoeking en vastlegging door de 

RC, dan geldt als verdenkingsvoorwaarde 'verdenking van elk strafbaar feit'.  

− Voor het bevel aan het postvervoerbedrijf een brief uit te leveren, geldt zowel voor 

de OvJ als de RC als verdenkingsvoorwaarde 'ontdekking op heterdaad of verdenking 

van een misdrijf als bedoeld in artikel 67, eerste lid'.  

− Voor de inbeslagneming van een brief bij het postvervoerbedrijf tijdens een 

doorzoeking geldt als verdenkingsvoorwaarde 'ontdekking op heterdaad of 

verdenking van een misdrijf als bedoeld in artikel 67, eerste lid'. Geschiedt de 

doorzoeking en vastlegging door de RC, dan geldt als verdenkingsvoorwaarde 

'verdenking van elk strafbaar feit'. 

 

Het voorgaande geeft blijk van een zekere inconsistentie. De vraag rijst dan ook of het 

wenselijk is deze verdenkingsvoorwaarden meer met elkaar in lijn te brengen en zo ja, 

welk criterium dan zou moeten worden gekozen. Denkbaar is als criterium te nemen 

'verdenking van een misdrijf waarop vier jaar of meer is gesteld'. De inbeslagneming van 

brieven bij het postvervoerbedrijf voor lichtere strafbare feiten dan de genoemde, zou 

dan door de RC kunnen plaatsvinden, op grond van artikel 181.  

 

Vraagpunten: 

- Bent u het ermee eens dat de bescherming van vertrouwelijke communicatie zoals 

geregeld in artikel 125la ook toepassing dient te vinden indien onderzoek wordt 

verricht aan bij een aanbieder van een communicatiedienst inbeslaggenomen 

gegevensdragers of geautomatiseerde werken? 

- Bent u het ermee eens dat de huidige bescherming van vertrouwelijke elektronische 

communicatie dient te worden gehandhaafd?   

- Bent u het ermee eens dat de verdenkingsvoorwaarden voor het vergaren van 

vertrouwelijke communicatie – ongeacht of deze is vastgelegd op een papieren 

gegevensdrager (brieven) of op een elektronische gegevensdrager (e-mails) – op 

elkaar moeten worden afgestemd? 

 

3.5  Ontoegankelijkmaking van gegevens 

 

Artikel 125o bevat de bevoegdheid om gegevens die bij een doorzoeking in een 

geautomatiseerd werk worden aangetroffen, met betrekking tot welke of met behulp 

waarvan het strafbare feit is gepleegd, ontoegankelijk te maken voor zover dit 

noodzakelijk is ter beëindiging van het strafbare feit of ter voorkoming van nieuwe 

strafbare feiten. Afhankelijk van wie de doorzoeking verricht beslist de OvJ 

respectievelijk de RC over de ontoegankelijkmaking. Het tweede lid van artikel 125o 

bevat een definitie van het begrip ontoegankelijkmaking.   

De ontoegankelijkmaking is een tijdelijke maatregel en dient ongedaan gemaakt te 

worden zodra het belang van de strafvordering zich niet meer tegen de opheffing van de 

ontoegankelijkmaking verzet. Op grond van de artikelen 354 en 552fa kan de rechter 

beslissen dat de ontoegankelijk gemaakte gegevens definitief worden vernietigd. 

Net als de inbeslagneming met het oog op de onttrekking aan het verkeer, strekt deze 

maatregel tot bescherming van de maatschappij.  

 

In paragraaf 2.9 werd al kort stilgestaan bij het wissen van gegevens op een 

inbeslaggenomen gegevensdrager. In de praktijk komt het voor dat een mobiele telefoon 
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van een verdachte (bijv. een dealer in verdovende middelen) inbeslaggenomen wordt en 

de gegevens die daarop zijn vastgelegd (bijv. de lijst met contactgegevens), na te zijn 

veiliggesteld voor nader opsporingsonderzoek, worden gewist waarna het mobieltje 

wordt teruggegeven aan de verdachte. De gedachte hierachter is te voorkomen dat de 

dealer zijn handel in verdovende middelen voortzet. Hiervoor bestaat thans geen 

wettelijke basis.  

 

Het lijkt echter wenselijk te voorzien in een bevoegdheid ook gegevens die zijn 

vastgelegd op een inbeslaggenomen gegevensdrager ontoegankelijk te maken, voor 

zover dit noodzakelijk is ter beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van 

nieuwe strafbare feiten. Denkbaar is de regeling van artikel 125o met betrekking tot het 

ontoegankelijk maken van gegevens een breder bereik te geven zodat hiervoor een 

wettelijke basis wordt geschapen.  

 

Stelling: 

- Er dient een wettelijke basis te komen voor het ontoegankelijk maken en vernietigen 

van gegevens die zijn vastgelegd op een inbeslaggenomen gegevensdrager.  

 

Vraagpunt 

- Wat is uw oordeel over de stelling?  

 

3.6 Notificatieplicht 

 

Artikel 125m bevat de plicht om, indien tijdens een doorzoeking gegevens zijn 

vastgelegd of ontoegankelijk zijn gemaakt, de betrokkene hiervan schriftelijk mededeling 

te doen. Als betrokkene worden aangemerkt: de verdachte, de verantwoordelijke voor 

de gegevens en de rechthebbende van een plaats waar de doorzoeking heeft 

plaatsgevonden. De Wet bevoegdheden vorderen gegevens heeft deze notificatieplicht in 

het leven geroepen onder verwijzing naar de notificatieplicht zoals die geldt ten aanzien 

van de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden (artikel 126bb). De redactie van 

artikel 125m vertoont dan ook grote gelijkenis met die van artikel 126bb.83  

 

De vraag die kan worden gesteld is of de notificatieplicht ook betekenis dient te hebben 

indien bij het onderzoek aan inbeslaggenomen gegevensdragers of in geautomatiseerde 

werken gegevens worden vastgelegd of ontoegankelijk worden gemaakt.  

 

Vraagpunt:  

- Dient de notificatieplicht ook van toepassing te zijn indien bij het onderzoek aan 

inbeslaggenomen gegevensdragers of geautomatiseerde werken gegevens worden 

vastgelegd of ontoegankelijk worden gemaakt?  

 

3.7 Vernietiging van gegevens en gebruik voor andere doeleinden 

 

Artikel 125n bepaalt dat tijdens een doorzoeking vastgelegde gegevens dienen te 

worden vernietigd indien deze van geen betekenis zijn voor het onderzoek. Voorts 

                                                 
83 Opmerkelijk is dat in het wetsvoorstel dat heeft geleid tot opneming van de bevoegdheid tot doorzoeking ter 
vastlegging van gegevens in het wetboek (artikel 125j), de wetgever expliciet heeft afgezien van een 
mededelingsplicht ('een bewijs van ontvangst') omdat, anders dan bij de inbeslagneming van voorwerpen, bij 
de vastlegging van gegevens geen sprake was van het uit de beschikkingsmacht van de rechthebbende halen 
van de desbetreffende gegevens. Zie Kamerstukken II 1989/90, 21 551, nr. 3, p. 12. 
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bepaalt dit artikel voor welke andere doelen de gegevens eventueel kunnen worden 

gebruikt. Ook elders bevat het wetboek bepalingen over het vernietigen van gegevens 

en het gebruik ervan voor andere doeleinden (zie artikelen 126cc en 126dd). Naast deze 

specifieke bepalingen in het Wetboek van Strafvordering, bevatten de Wet 

politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) meer 

algemene bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de 

opsporing en vervolging van strafbare feiten. 

 

In het discussiestuk over de algemene bepalingen en uitgangspunten voor het 

voorbereidende onderzoek (par. 2.8) is voorgesteld de eventuele modernisering of 

herstructurering van de bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering inzake het 

bewaren en vernietigen van gegevens te betrekken bij de voorgenomen heroverweging 

van de Wpg en Wjsg, die plaatsvindt naar aanleiding van de recente evaluatie van deze 

twee wetten. Dit biedt de mogelijkheid tot een meer eenduidig regime voor de bewaring, 

verstrekking en vernietiging van strafvorderlijke gegevens te komen.  

 

Uit het voorgaande volgt dat in het kader van VPS geen wijzigingen zullen worden 

voorgesteld van artikel 125n.  

 

3.8 Onderzoek aan inbeslaggenomen gegevensdragers en in 

inbeslaggenomen geautomatiseerde werken 

 

Zoals in paragraaf 2.9 is aangegeven, geldt op grond van de huidige wet dat in die 

gevallen waarin de wet de bevoegdheid geeft om voorwerpen met inbegrip van 

gegevensdragers en geautomatiseerde werken in beslag te nemen, tevens de 

bevoegdheid bestaat hieraan of hierin onderzoek te verrichten. Dit onderzoek is in het 

wetboek niet nader geregeld. In de jurisprudentie wordt op onderdelen wel aandacht 

besteed aan de bijzondere positie die gegevensdragers kunnen innemen bij de 

inbeslagneming.84 Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot 

verschoningsgerechtigden.   

 

Omdat het onderzoek aan een inbeslaggenomen gegevensdrager of in een 

inbeslaggenomen geautomatiseerd werk een – soms aanzienlijke – inbreuk op de 

persoonlijke levenssfeer kan opleveren, is denkbaar te bepalen dat dergelijk onderzoek 

alleen op bevel van de OvJ kan plaatsvinden. De OvJ kan dan in het gegeven geval de 

subsidiariteit en de proportionaliteit van de potentiële inbreuk op de persoonlijke 

levenssfeer toetsen. Ook zal hij kunnen beslissen of inschakeling van de RC is geboden, 

bijvoorbeeld met het oog op bescherming van het verschoningsrecht (zie paragraaf 3.3.) 

of van het 'telecommunicatiegeheim' (zie paragraaf 3.4.). De OvJ is in beginsel ook de 

autoriteit die beslist over het eventueel ontoegankelijk maken van gegevens.  

 

Punt van aandacht vormt nog het volgende. Via een inbeslaggenomen geautomatiseerd 

werk, bijvoorbeeld een laptop of een mobiele telefoon, is het ook mogelijk onderzoek te 

doen naar gegevens die zich in een elders aanwezig geautomatiseerd werk bevinden. Via 

de laptop of mobiele telefoon kan immers toegang worden verkregen tot bijvoorbeeld 

een mailbox op een webserver (Gmail) of tot bestanden die in de 'cloud' zijn opgeslagen 

                                                 
84 Zo werd een bevel uitlevering dat betrekking had op een gegevensdrager waarop in de gevangenis 
onderschept en opgenomen telefoonverkeer was vastgelegd onrechtmatig geoordeeld (Rb Utrecht 28 januari 
1997 ECLI:NL:RBUTR:1997:AD2680) 



 

53 

 

(dropbox). De vraag doet zich voor of dergelijk onderzoek op afstand via een 

inbeslaggenomen geautomatiseerd werk eveneens regeling behoeft. Dat het op een 

dergelijke wijze onderzoeken van elders in een geautomatiseerd werk vastgelegde 

gegevens niet impliciet onderdeel uitmaakt van de bevoegdheid onderzoek te doen in 

een ter plaatse aanwezig geautomatiseerd werk, blijkt uit het feit dat artikel 125j 

hiervoor een expliciete bevoegdheid bevat, ingeval het onderzoek tijdens een 

doorzoeking plaatsvindt.  

 

Een laatste aspect dat aandacht verdient, is de voortzetting van het beslag. Met de 

inbeslagneming van de gegevensdrager worden vaak onvermijdelijk veel meer gegevens 

buiten de beschikkingsmacht van de beslagene gehaald dan nodig is voor de opsporing 

van het strafbare feit. De beslagene ondervindt hiervan nadeel. Zeker wanneer de 

beslagene een derde is, dient ernaar te worden gestreefd het beslag zo spoedig mogelijk 

op te heffen en de gegevensdrager terug te geven aan de beslagene. Hoewel zou kunnen 

worden gesteld dat nadat de op de gegevensdrager vastgelegde gegevens door de politie 

zijn veilig gesteld, handhaving van het beslag niet langer een strafvorderlijk belang dient 

en de gegevensdrager zou moeten worden teruggegeven aan de beslagene, is hiervan in 

de praktijk nauwelijks sprake. De vraag rijst dan ook of bij de regeling over het 

beëindigen van het beslag bijzondere aandacht moet worden besteed aan 

inbeslaggenomen gegevensdragers. Een mogelijkheid zou zijn te bepalen dat de 

gegevensdrager na het veiligstellen van de daarop vastgelegde gegevens, wordt 

teruggegeven aan de beslagene, tenzij het beslag wordt gehandhaafd met het oog op de 

verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer. 

 

Vraagpunten:  

- Is het wenselijk te voorzien in een regeling voor het onderzoek aan inbeslaggenomen 

gegevensdragers en in inbeslaggenomen geautomatiseerde werken?  

- Zo ja, kan met de hierboven beschreven systematiek worden ingestemd?  

- Dient een regeling te worden getroffen met betrekking tot het verrichten van 

onderzoek in een elders aanwezig geautomatiseerd werk via een inbeslaggenomen 

geautomatiseerd werk? 

- Dient de wettelijke regeling tot het bewaren van inbeslaggenomen voorwerpen te 

bepalen dat een inbeslaggenomen gegevensdrager in beginsel na het veiligstellen 

van de daarop vastgelegde gegevens wordt terug gegeven aan de beslagene? 

 

3.9 Mogelijke opzet van de regeling  

 

Gelet op het voorgaande is denkbaar de huidige afdeling "Doorzoeking ter vastlegging 

van gegevens" te wijzigen in bijvoorbeeld "Onderzoek van gegevensdragers en in 

geautomatiseerde werken".  

In deze afdeling zou het onderzoek van gegevensdrager en in geautomatiseerde werken 

– ongeacht of dit onderzoek ter plaatse geschiedt (tijdens een doorzoeking op basis van 

de artikelen 125i en 125j) of op het politiebureau door de digitale recherche (na 

inbeslagneming van een voorwerp waarop gegevens zijn vastgelegd) nader kunnen 

worden uitgewerkt. Aldus wordt een onderscheid aangebracht tussen de inbeslagneming 

van voorwerpen waarop gegevens zijn vastgelegd (afdeling inbeslagneming) enerzijds en 

het onderzoek van die voorwerpen en daarop vastgelegde gegevens anderzijds (afdeling 

onderzoek van gegevensdragers en geautomatiseerde werken).   

De aanvullende bepalingen zoals besproken in de paragrafen 3.2 tot en met 3.7 kunnen 

vervolgens zodanig worden geformuleerd dat zij ook betekenis hebben voor het 
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onderzoek aan inbeslaggenomen gegevensdragers en in geautomatiseerde werken en – 

indien het desbetreffende conceptwetsvoorstel wordt aanvaard en in werking treedt – 

voor het onderzoek op afstand in geautomatiseerde werken (online zoeking).  

 

Vraagpunt: 

- Kunt u met een dergelijk opzet instemmen? 

 

4 Veiligstellen van sporen en het nemen van monsters 

 

Afzonderlijke aandacht verdient het veiligstellen van sporen en het nemen van monsters. 

Het veiligstellen van sporen, bijvoorbeeld op de plaats delict, maakt onderdeel uit van de 

dagelijkse opsporingspraktijk. Ook het nemen van monsters voor nader onderzoek, zoals 

bijvoorbeeld monsters van aangetroffen stoffen die vermoedelijk bestaan uit verdovende 

middelen, is een veelvoorkomende manier om informatie te verzamelen ten behoeve van 

het opsporingsonderzoek. Het huidige Wetboek van Strafvordering kent geen algemene 

regeling voor het veiligstellen van sporen en het nemen van monsters.  

 

De regeling van de inbeslagneming lijkt hiervoor niet geschikt. In de eerste plaats is bij 

sporen en monsters in de meeste gevallen niet duidelijk of er iemand als rechthebbende 

van het spoor of het monster kan worden beschouwd.85 Veel aangetroffen sporen en 

monsters moeten wellicht als een res nullius worden gezien, bijvoorbeeld omdat de 

eigenaar het bezit ervan heeft prijsgegeven. Maar ook als dat niet het geval is, is het de 

vraag of er bij aangetroffen sporen en monsters wel kan worden gesproken van een 

onttrekking aan de beschikkingsmacht van de rechthebbende en derhalve of het wel 

geëigend is om het onder zich nemen van het spoor of monster ‘inbeslagneming’ in de 

zin van artikel 94 en artikel 134 te noemen. In de tweede plaats blijft het bij sporen of 

monsters vaak lang onduidelijk of ze überhaupt een rol zullen spelen bij de 

waarheidsvinding. Zo worden op een plaats delict vaak vele sporen aangetroffen 

waarvan allerminst zeker is of ze enige link hebben met het strafbare feit of de 

verdachte. Een concrete verdachte ontbreekt op dat moment meestal. En in 

voorkomende gevallen komt die ook nooit in beeld. Er kan echter zelden worden 

uitgesloten dat dat niet alsnog gebeurt. Dat vormt in de praktijk vaak een reden om het 

spoor of monster te blijven bewaren, zeker nu in de afgelopen jaren verjaringstermijnen 

zijn verlengd, of zelfs helemaal zijn vervallen, en nieuwe DNA-technieken almaar 

groeiende bewijsmogelijkheden bieden. 

 

Wel bevat de regeling van het DNA-onderzoek bepalingen betreffende onderzoek van 

celmateriaal van een onbekende verdachte (artikel 151a, derde lid en DNA-besluit). 

Hiermee wordt gedoeld op sporen waaraan celmateriaal kan worden ontleend ten 

behoeve van DNA-onderzoek maar waarvan (nog) niet vaststaat van wie het 

celmateriaal afkomstig is. Het gaat hierbij steeds om de idee dat het spoor afkomstig is 

van een verdachte. Denkbaar is een meer algemeen begrip 'sporen' te introduceren 

zodat ook (DNA-)onderzoek kan worden gedaan aan sporen die afkomstig zijn van het 

slachtoffer.  

 

In de WED is een bevoegdheid voor de opsporingsambtenaar opgenomen om in het 

belang van de opsporing zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en 

                                                 
85 Dat geldt ook voor sporen en monsters ontleend aan inbeslaggenomen voorwerpen waarvan niet duidelijk is 
wie de rechthebbende is.  
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daarvan monsters te nemen voor zover dat redelijkerwijs ter vervulling van de taak 

nodig is (artikel 21 WED). Ook het Wetboek van Strafvordering kent bij aanwijzingen 

van terroristische misdrijven een bevoegdheid tot het onderzoeken van voorwerpen, 

deze aan opneming te onderwerpen en hiervan monsters te nemen (artikel 126zq). In 

dit verband rijst de vraag of het wenselijk is een vergelijkbare bepaling als die van de 

WED in het Wetboek van Strafvordering op te nemen, aangevuld met regels over het 

veiligstellen van sporen. Indien wordt gekozen hiervoor een wettelijke regeling te 

treffen, dan zal daarbij ook moeten worden nagedacht over voorschriften om 

contaminatie te voorkomen en een regime voor het bewaren en vernietigen van 

veiliggestelde sporen en monsters.  

 

Verantwoorde monsterneming is van belang voor het vernietigen van bijvoorbeeld 

(grote) partijen verdovende middelen (onttrekking aan het verkeer), in het bijzonder in 

verband met de waarheidsvinding en om te waarborgen dat (op een later moment) 

contraexpertise kan worden verricht indien de aard van het inbeslaggenomene wordt 

betwist. 

 

Voorts is punt van aandacht de afbakening van het begrip spoor ten opzichte van een 

voorwerp waarop zich sporen bevinden. Bij het veiligstellen van sporen op 

achtergebleven sigarettenpeuken, blikjes, uitgespuugde kersenpitten of kauwgom zal er 

vermoedelijk geen bezwaar zijn deze sporendragers veilig te stellen zonder 

gebruikmaking van de inbeslagnemingsbevoegdheden. Maar wanneer het gaat om 

sporen op bijvoorbeeld kledingstukken, een glas of tandenborstel, waarbij het gaat om 

voorwerpen ten aanzien waarvan in de meeste gevallen wel duidelijk een rechthebbende 

is aan te wijzen die bovendien belang heeft of kan hebben bij teruggave van de 

voorwerpen, ligt het eerder in de rede wel tot formele inbeslagneming van de 

voorwerpen over te gaan.   

 

Vraagpunten: 

− Is het wenselijk te komen tot een algemene regeling in het Wetboek van 

Strafvordering voor het veiligstellen van sporen en het nemen van monsters?  

− Zo ja, welke voorschriften zouden moeten worden gesteld?  

− Hoe zou afbakening moeten plaatsvinden van het begrip 'spoor' in tegenstelling 

tot een voorwerp waarop een spoor is aangetroffen?  

 

5 Schouw 

 

Het huidige Wetboek van Strafvordering bevat de bevoegdheid tot het 'schouwen' van 

een plaatselijke toestand of voorwerp. De (H)OvJ is op grond van artikel 151 bevoegd te 

allen tijde (geen verdenking vereist volgens wettekst) elke plaats te betreden teneinde 

een plaatselijke toestand of voorwerp te schouwen. Ook een woning kan worden 

betreden, zij het dat aan de voorwaarden van de Algemene wet op het binnentreden 

moet zijn voldaan. Voorhanden aangetroffen voorwerpen, indien zij voor inbeslagneming 

vatbaar zijn, mogen inbeslaggenomen worden op grond van de algemene bevoegdheid 

tot inbeslagneming van artikel 96, eerste lid.86 

Hoewel de schouw dus niet als een steunbevoegdheid voor inbeslagneming kan worden 

beschouwd omdat het doel van de schouw is de plaatselijke toestand of een voorwerp 

waar te nemen en niet de inbeslagneming van voorwerpen, lijkt het wel logisch de 

                                                 
86 Corstens/Borgers 2011, p. 512. 
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bepalingen betreffende de schouw te plaatsen in de buurt van de bepalingen betreffende 

inbeslagneming en doorzoeking. Voorgesteld wordt de bepaling over de schouw te 

plaatsen in een afdeling over het onderzoek ter plaatse dat voorafgaat aan de afdeling 

inzake inbeslagneming.87  

 

Ook de RC is bevoegd een schouw uit te voeren. Dit is geregeld in artikel 192. Hij kan 

deze bevoegdheid uitoefenen ambtshalve, op vordering van de OvJ of op verzoek van de 

verdachte. In artikel 192 wordt verwezen naar de bevoegdheid van de OvJ tot 

schouwen. De betekenis van de schouw door de RC zal zich vooral voordoen wanneer hij 

onderzoekshandelingen verricht op grond van de artikelen 181 t/m 183. In verband met 

de herstructurering van de bevoegdheden van de RC zal ook bezien worden op welke 

wijze deze bevoegdheid het beste kan worden vormgegeven.  

 

De schouw vervult tegenwoordig vooral een rol in verband met de reconstructie van het 

strafbare feit. Daarbij doet zich de vraag voor of het wenselijk is een nadere regeling te 

treffen voor dergelijke reconstructies, bijvoorbeeld door voor te schrijven dat (in nader 

te bepalen gevallen) beelden van de reconstructie worden vastgelegd.  

 

Vraagpunt 

− Is het wenselijk nadere regels te stellen in verband met de reconstructie van een 

strafbaar feit? Zo ja, aan welke regels moet worden gedacht? 

 

                                                 
87

 Artikel 318 regelt de schouw door de rechtbank wanneer het onderzoek ter terechtzitting reeds is 

aangevangen. Omdat deze schouw niet in het kader van het voorbereidende onderzoek plaatsvindt, wordt 

voorgesteld de inhoud van artikel 318 te behandelen bij het onderzoek ter terechtzitting. 
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Bijlage: Een mogelijke nieuwe indeling (Boek 2, Hoofdstuk 2 Het opsporingsonderzoek) 

Onderzoek ter plaatse, inbeslagneming van voorwerpen en onderzoek van 

gegevensdragers en in geautomatiseerde werken 

 

1. Algemene bepalingen (nader dient te worden bezien welke bepalingen zich hiervoor lenen) 

 

2. Onderzoek ter plaatse 

2.1. Schouw (artikelen 151 en 193) 

2.2. Veiligstellen sporen en nemen van monsters (nieuwe bepalingen) 

 

3. Inbeslagneming van voorwerpen 

3.1. Algemene bepalingen  

� Definitie (artikel 134, eerste lid) 

� Voorwerpen vatbaar voor inbeslagneming (artikelen 94 en 94a) 

� Formaliteiten bij inbeslagneming (KvI) (artikelen 94, derde lid, evt. 96b voor 

verbeurdverklaring)  

� Formaliteiten conservatoir beslag (artikelen 94b, 94c, 94d, 103) 

� Bescherming briefgeheim (artikelen 102, 102a, 114) 

� Bescherming verschoningsgerechtigden (artikel 98) 

3.2. Inbeslagneming (artikelen 95, 96, 104) 

3.3. Bevel uitlevering  

� Uitlevering van voorwerpen (artikelen 96a, 105, 551, eerste lid) 

� Uitlevering brieven/poststukken bij postvervoerbedrijf (artikelen 100, 108)  

3.4. Betreden plaatsen en bevriezing (artikelen 96, 551, tweede lid) 

3.5. Doorzoeking  

� Algemene bepalingen (o.a. recht op rechtsbijstand 99a) 

� Doorzoeking vervoermiddel (artikel 96b) 

� Doorzoeking plaatsen niet zijnde woning/kantoor verschoningsgerechtigde (artikel 

96c) 

� Doorzoeking woning (artikelen 97, 99, 110) 

� Doorzoeking kantoor verschoningsgerechtigde (artikelen 97, 98, 110) 

3.6. Bewaring, teruggave, vervreemding en vernietiging  

� Inbeslaggenomen voorwerpen t.b.v. waarheidsvinding (artikelen 101, 116, 117, 

117a, 118, 119, 134, tweede lid) 

� Inbeslaggenomen voorwerpen t.b.v. verbeurdverklaring, onttrekking of 

conservatoir beslag (artikel 118a) 

� Inbeslaggenomen gegevensdragers en geautomatiseerde werken (nieuwe 

bepaling) 

 

4. Onderzoek van gegevensdragers en in geautomatiseerde werken 

4.1. Algemene bepalingen 

� Formaliteiten 

� Toegangsbevel en ontsleutelingsbevel (artikelen 125k) 

� Ontoegankelijkmaking van gegevens (artikel 125o) 

� Bescherming verschoningsgerechtigden (artikel 125l) 

� Bescherming vertrouwelijke elektronische communicatie (artikel 125la) 

4.2. Onderzoek van inbeslaggenomen gegevensdragers en geautomatiseerde werken (nieuwe 

bepalingen) 

4.3. Onderzoek van gegevensdragers en in geautomatiseerde werken tijdens een doorzoeking 

(artikelen 125i, 125j) 

4.4. [Onderzoek in geautomatiseerde werken op afstand (voorgestelde artikel 125ja)] 
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