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Zijne Excellentie,
Op 2 mei 2016 heeft u ter advisering het concept-wetsvoorstel geweidsaanwending
opsporingsambtenaar, uw kenmerk 756867, toegezonden. Namens de leden van het
Platform Bijzondere Opsporingsdiensten maak ik van de gelegenheid gebruik een reactie
te geven op genoemd concept-wetsvoorstel. Onze reactie treft u in de bij deze brief
gevoegde bijlage aan.
Graag word n wij op de hoogte gehouden over de verdere voortgang.
Met vriende

e groet,

De Voorzitt r Platform Bijzondere Opsporingsdiensten

3’an-de.r VI St
Directeur F1
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Het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten is het samenwerkingsverband van de vier bijzondere opsporingsdiensten
(FIOD, ILT/IOD, JSZW-DO, NVWA-IOD), het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, de Dienst Landelijke
Recherche van de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee en de Rijksrecherche. Het Ministerie van Veiligheid en
Justitie is hierbij aangesloten.

BIJLAGE 1

—

bij brief met kenmerk Platform/2016-015 d.d. 8 juni 2016

Reactie Platform Bijzondere Opsporingsdiensten inzake Concept wetsvoorstel
geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Op 2 mei 2016 is het Platform Bijzondere Opsporingsdieristen uitgenodigd te reageren
op het Concept wetsvoorstel geweidsaanwending opsporingsambtenaar. Onze
opmerkingen / suggesties treft u hieronder aan:
1. MvT pagina 18
Artikel II, onderdeel A (artikel 27, derde lid, Sv)
Gelet op de bijzondere positie van de ambtenaar die geweld heeft aangewend is het
wenselijk om ook hier expliciet de gelijkstelling met de verdachte voor wat betreft het
recht op rechtsbijstand te noemen.
2. MvT pagina 2
Op grond van artikel 372 onder 1 Sv kan er vervolging worden ingesteld voor het
overtreden van de geweidsinstructie indien er ‘enig lichamelijk letsel’ is opgetreden. Het
voorgestelde artikel 17 lid 2 van de Ambtsinstructie spreekt over “letsel van meer dan
geringe betekenis”. Het is wenselijk deze termlnologieën op elkaar af te stemmen.
Overigens is deze opmerking ook gemaakt bij de consultatieronde over de
ambtsinstructie.
3. MvT pagina 15/16)
In de MvT (artikeisgewijze toelichting op artikel 1, onderdelen A en B) is in de tweede
alinea (vanaf de laatste regel) de volgende tekst opgenomen:
(...) In deze bepalingen zijn tevens de grenzen vastgelegd die worden gesteld aan het
gebruik van geweld door hen die daartoe bevoegd zijn; de artikelen 7, eerste lid,
Politiewet 2012 en 6, eerste lid, Wet op de BOD bepalen dat geweld alleen mag worden
gebruikt wanneer het daarmee beoogde doel dit rechtvaardigt en het doel niet op een
andere manier kan worden bereikt. Het vijfde lid van deze artikelen schrijft bovendien
voor dat geweld altijd proportioneel dient te worden gebruikt (...)
Dit laatste is niet correct voor wat betreft de Wet op de BOD-en. De
proportionaliteitsbepaling is opgenomen in het vierde lid van artikel 6 van de Wet op de
BOD-en.
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