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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Veiligheid en Justitie 

 

 

 Datum 1 juli 2011 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32177 

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) 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 30 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.  

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel X 
10 à 13 (Van der Steur) 

De rechter-commissaris is bevoegd kennis te nemen van verzoeken van zowel de 

raadsman van verdachte als de officier van justitie tot het verrichten van 

onderzoekshandelingen. In de wet is geregeld (art. 446 Sv) dat de officier van justitie 

tegen een afwijzende beschikking in hoger beroep kan komen. Voor de verdachte bestaat 

die mogelijkheid niet. Met dit amendement beoogt indiener te bewerkstelligen dat een 

verdachte – net zoals het openbaar ministerie – een rechtsmiddel kan aanwenden tegen 

een afwijzende beschikking van de rechter-commissaris op een verzoek op grond van het 

voorgestelde artikel 182, eerste lid, Sv. Dit is in verband met de «equality of arms» 

gewenst. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 



 

 Datum 1 juli 2011 

 blad 2 

 

 

Artikel I, onderdeel GG 
11 à 14 (Van der Steur) 

Dit amendement zorgt ervoor dat het onderzoek door de rechter-commissaris door kan 

gaan, ook als de officier van justitie de verdachte heeft gedagvaard. Hierdoor wordt 

efficiënter geprocedeerd en de rollen van de rechter-commissaris en officier van justitie 

zijn zuiver. In het voorstel is tot dusver als regel op genomen, dat de rechter-commissaris 

zijn onderzoek beëindigt wanneer de officier van justitie aankondigt tot dagvaarding over 

te zullen gaan. Dit kan een nadelige invloed hebben op de voorbereiding van het onderzoek 
ter terechtzitting. Weliswaar kan de zittingsrechter eventueel alsnog besluiten dat de 

rechter-commissaris – met terugverwijzing – zijn onderzoek afrondt, maar dit levert 

vertraging op van de behandeling van de strafzaak ter zitting. Met het amendement wordt 

het mogelijk gemaakt voor de rechter-commissaris om zijn onderzoek voort te zetten ook 

als de officier van justitie een dagvaarding heeft uitgebracht. De zittingsrechter wordt 

geattendeerd op het feit dat het onderzoek nog doorloopt door een mededeling in het 

procesdossier, zodat hij in voorkomende gevallen rekening kan houden met de nog 

lopende onderzoeksverrichtingen van de rechter-commissaris. Niet zelden zal de rechter-

commissaris zijn onderzoek dan inmiddels ook hebben afgerond. 

Aangenomen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA 

en PVV  

 


