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Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in
verband met de invoering van een regeling
betreffende herziening ten nadele van de
gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)
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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 14 januari 2014
In de vergadering van 17 december 2013 heeft de vaste commissie voor
Veiligheid en Justitie1 kennisgenomen van het ontwerpbesluit houdende
wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit
identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de
Wet herziening ten nadele.
Naar aanleiding daarvan heeft zij de Minister van Veiligheid en Justitie op
20 december 2013 een brief gestuurd.
De Minister heeft op 13 januari 2014 gereageerd.
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
K. van Dooren
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE
Den Haag, 20 december 2013
In de vergadering van 17 december 2013 heeft de vaste commissie voor
Veiligheid en Justitie kennisgenomen van het ontwerpbesluit houdende
wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken (hierna:
DNA-Besluit) en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de Wet herziening ten nadele. De commissie heeft
opgemerkt dat uit het advies van het College bescherming persoonsgegevens blijkt dat in de wijziging van het DNA-besluit de vernietiging van
DNA-gegevens, wanneer de gewezen verdachte wordt vrijgesproken naar
aanleiding van een herzieningsprocedure ten nadele, niet is uitgewerkt in
het nieuwe artikel 18a van het ontwerpbesluit.
De commissie verneemt graag binnen vier weken of de Minister bereid is
dit punt alsnog toe te voegen aan het nieuwe artikel 18a van het
ontwerpbesluit.
De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
A.W. Duthler
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 13 januari 2014
Bij brief van 3 december 2013 heb ik bij Uw Kamer voorgehangen het
ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in
strafzaken (hierna: DNA-besluit) en het Besluit identiteitsvaststelling
verdachten en veroordeelden in verband met de Wet herziening ten
nadele. In haar brief van 20 december 2013 heeft de vaste commissie voor
Veiligheid en Justitie opgemerkt dat uit het advies van het College
bescherming persoonsgegevens blijkt dat de vernietiging van
DNA-gegevens, wanneer de gewezen verdachte wordt vrijgesproken naar
aanleiding van een herzieningsprocedure ten nadele, niet is uitgewerkt in
het nieuwe artikel 18a van het DNA-besluit. De vaste commissie zou graag
vernemen of ik bereid ben dit punt alsnog toe te voegen aan het nieuwe
artikel 18a.
In reactie hierop moge ik verwijzen naar het voorgestelde artikel 16, derde
lid, zoals opgenomen in het voorgenomen ontwerpbesluit, jo. artikel 17,
eerste lid, van het DNA-Besluit. In die artikelen wordt reeds bepaald dat de
DNA-gegevens van een gewezen verdachte die is vrijgesproken in een
herzieningsprocedure, terstond na de kennisgeving van die vrijspraak
worden vernietigd. Om deze reden is er geen aanleiding artikel 18a aan te
vullen in de door de vaste commissie bedoelde zin.
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten
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