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34 090 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering 
en de Wet op de economische delicten in 
verband met het gebruik van elektronische 
processtukken (digitale processtukken 
Strafvordering) 

Nr. 2  VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het 

Wetboek van Strafvordering te wijzigen in verband met het gebruik van 
digitale processtukken in het strafproces; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Aan artikel 12 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
4. Het klaagschrift kan langs elektronische weg worden overgedragen 

met behulp van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
elektronische voorziening. 

 B

Na artikel 36 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 36a  

Waar deze wet voorziet in de mogelijkheid van een verzoek van de 
verdachte, kan een schriftelijk verzoek langs elektronische weg worden 
overgedragen, met behulp van een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen elektronische voorziening. 
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C

Aan artikel 51a wordt een lid toegevoegd, luidende: 
5. Waar deze wet voorziet in een verzoek van een slachtoffer, kan een 

schriftelijk verzoek langs elektronische weg worden overgedragen met 
behulp van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
elektronische voorziening. 

 D

In artikel 51g, eerste lid, komt de laatste volzin te luiden: 
Deze opgave vindt plaats door middel van een door Onze Minister van 

Veiligheid en Justitie vastgesteld formulier of een elektronische 
voorziening, als bedoeld in artikel 51a, vijfde lid. 

 E

Aan artikel 126e wordt een lid toegevoegd, luidende: 
3. Artikel 36a is van overeenkomstige toepassing. 

 F

Na artikel 138d worden twee artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 138e  

Onder een elektronische handtekening wordt verstaan een handte-
kening die bestaat uit elektronische gegevens die gehecht zijn aan of 
logisch verbonden zijn met andere elektronische gegevens en die worden 
gebruikt door de ondertekenaar om te ondertekenen. 

Artikel 138f  

Onder getekend of ondertekend respectievelijk waarmerken of 
gewaarmerkt wordt mede verstaan een ondertekening respectievelijk 
waarmerking met een handtekening op een elektronische gegevensdrager 
of een elektronische handtekening die voldoet aan de bij algemene 
maatregel van bestuur te stellen eisen ten aanzien van in elk geval het 
betrouwbaarheidsniveau van authenticatie. 

 G

In artikel 149a wordt, onder vernummering van het derde tot het vierde 
lid, een derde lid ingevoegd, luidende: 

3. Van een processtuk in elektronische vorm kan de integriteit worden 
nagegaan doordat iedere wijziging daarvan kan worden vastgesteld. 

 H

In artikel 153, tweede lid, vervalt de tweede volzin. 

 I

Artikel 163, derde lid, komt te luiden: 
3. De schriftelijke aangifte wordt door de aangever of diens gemach-

tigde ondertekend. De aangifte kan langs elektronische weg worden 
overgedragen met behulp van een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen elektronische voorziening, voor de in die voorziening 
toegestane feiten. 
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J

In artikel 164, tweede lid vervalt: « – met uitzondering van de tweede en 
derde volzin –». 

 K

Artikel 257e wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onder vernummering van het vierde tot en met het achtste lid tot het 
vijfde tot en met het negende lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 

4. Het schriftelijk verzet bij een aan de officier van justitie gerichte, 
ondertekende brief, bedoeld in het derde lid, kan langs elektronische weg 
worden ingediend met behulp van een bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen elektronische voorziening. De ontvangst van het 
verzet wordt bevestigd. Als de dag en het tijdstip waarop het verzet door 
de officier van justitie langs elektronische weg is ontvangen gelden de 
dag en het tijdstip waarop het verzet via de aangewezen elektronische 
voorziening de officier van justitie heeft bereikt. Het bericht wordt bij de 
processtukken gevoegd. Bij algemene maatregel van bestuur worden 
nadere regels gesteld over het gebruik van de elektronische voorziening. 

2. In het achtste en negende lid (nieuw) worden de woorden «het 
tweede tot en met zesde lid» vervangen door: het tweede tot en met 
zevende lid. 

 L

Aan artikel 410, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: 
De schriftuur van de verdachte kan langs elektronische weg worden 

ingediend met behulp van een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen elektronische voorziening. Bij algemene maatregel van 
bestuur worden nadere regels gesteld over het gebruik van de elektro-
nische voorziening. 

 M

Aan artikel 437, tweede en derde lid, wordt telkens een volzin toege-
voegd, luidende: 

Artikel 410, eerste lid, laatste twee volzinnen, zijn van overeenkomstige 
toepassing. 

 N

Artikel 447 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: 
Artikel 410, eerste lid, laatste twee volzinnen, zijn van overeenkomstige 

toepassing. 

2. Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: 
Artikel 410, eerste lid, laatste twee volzinnen, zijn van overeenkomstige 

toepassing. 

 O

In artikel 450 wordt, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot 
het vijfde en zesde lid, een lid ingevoegd, luidende: 
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4. De volmacht, bedoeld in het derde lid, kan worden overgedragen met 
behulp van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
elektronische voorziening. De ontvangst van de volmacht wordt 
bevestigd. Als de dag en het tijdstip waarop de volmacht is ontvangen 
gelden de dag en het tijdstip van vastlegging van de volmacht in de 
aangewezen elektronische voorziening. De volmacht wordt bij de 
processtukken gevoegd. Bij algemene maatregel van bestuur worden 
nadere regels gesteld over het gebruik van de elektronische voorziening. 

 P

In artikel 552a wordt, onder vernummering van het zesde en zevende lid 
tot het zevende en achtste lid, een nieuw zesde lid ingevoegd, luidende: 

6. Het klaagschrift van de belanghebbenden, anderen dan de verdachte, 
gewezen verdachte of veroordeelde, kan langs elektronische weg worden 
overgedragen met behulp van een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen elektronische voorziening. 

 Q

Aan artikel 552ab, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: 
Het klaagschrift kan langs elektronische weg worden overgedragen met 

behulp van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
elektronische voorziening. 

 R

Aan artikel 552b, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: 
Het klaagschrift kan langs elektronische weg worden overgedragen met 

behulp van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
elektronische voorziening. 

ARTIKEL II  

De Wet op de economische delicten wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Na artikel 48 wordt een artikel 49 ingevoegd, luidende: 

Artikel 49  

Waar deze wet voorziet in de mogelijkheid van een verzoek van de 
verdachte, de erfgenamen van de verdachte of de veroordeelde aan de 
rechter of aan het gerecht, kan een schriftelijk verzoek langs elektronische 
weg worden gedaan met behulp van een bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen elektronische voorziening. 

 B

Na artikel 54 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 55  

Artikel 49 is van overeenkomstige toepassing. 
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ARTIKEL III  

Indien het bij koninklijke boodschap van [datum] ingediende voorstel 
van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van 
Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van 
de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke 
beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslis-
singen) [Kamerstuknummer], tot wet is of wordt verheven, en artikel I, 
onderdeel C, van die wet in werking treedt of is getreden voor of op het 
tijdstip waarop deze wet in werking treedt, wordt deze wet als volgt 
gewijzigd: 

 A

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 36a als volgt gewijzigd: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1» geplaatst. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
Waar deze wet voorziet in de mogelijkheid van een verzoek van de 

verdachte, kan een schriftelijk verzoek langs elektronische weg worden 
overgedragen, met behulp van een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen elektronische voorziening. 

 B

In artikel I, onderdeel E, wordt «Artikel 36a» vervangen door: Artikel 36a, 
tweede lid,.
  

ARTIKEL IV  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan 
verschillend kan worden vastgesteld.
  

ARTIKEL V  

Deze wet wordt aangehaald als: Wet digitale processtukken Strafvor-
dering. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,
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