
Redactioneel

De moderniseringstrein denderde afgelopen jaar door.
Eind juni 2018 verscheen het langverwachte rapport van
de Commissie modernisering opsporingsonderzoek in
het digitale tijdperk, onder voorzitterschap van E.J.
Koops.1 Het rapport is een indrukwekkend stuk werk en
bevat niet alleen verschillende aanbevelingen met
betrekking tot de toekomstige regeling van onderzoek
aan elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde
werken maar kijkt ook verder vooruit.2 Het signaleert
dat ontwikkelingen in bijvoorbeeld geautomatiseerde
data-analyse, of bijvoorbeeld de verhouding tussen het
Wetboek van Strafvordering en de Wet politiegegevens,
dringend aandacht nodig hebben van kabinet en beleids-
makers. Met het oog op de verwerking van de aanbeve-
lingen van de Commissie-Koops in het toekomstige
Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering
heeft in de tweede helft van 2018 een afzonderlijke for-
mele consultatieronde voor de adviesorganen plaatsge-
vonden. In 2018 zijn bovendien verschillende door het
WODC uitgezette onderzoeksprojecten met betrekking
tot de modernisering van het Wetboek van Strafvorde-
ring afgesloten. Zo is eind 2018 het door de Universiteit
Utrecht en de Universiteit Maastricht verrichte onder-
zoek naar de consequenties voor de advocatuur van de
modernisering van het Wetboek van Strafvordering
afgerond;3 en eerder dat jaar heeft de door de Universi-
teit van Amsterdam uitgevoerde evaluatie van de Wet
OM-afdoening het licht gezien.4 Tot slot noemen wij
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dat in februari 2019 een boek is verschenen met de
resultaten van een in oktober 2017 te Rotterdam
gehouden internationale conferentie over rechtsvergelij-
kende perspectieven op de modernisering van het Wet-
boek van Strafvordering.5 Zoals de minister van Justitie
en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming in
hun voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer van
8 oktober 2018 berichtten,6 zijn de adviezen die zijn ont-
vangen naar aanleiding van een uitgebreide consultatie
in 2017 en 2018 van de conceptwetboeken 1 tot en met 6
van het nieuwe wetboek inmiddels grotendeels ver-
werkt. De conceptwetboeken worden naar verwachting
in het eerste kwartaal van dit jaar als één geheel ter advi-
sering aan de Raad van State voorgelegd. Voorts is aan-
gekondigd dat aankomend najaar het conceptwetsvoor-
stel voor de Invoeringswet in consultatie wordt gegeven.
Dit wetsvoorstel bevat onder meer een regeling voor de
inwerkingtreding, het overgangsrecht en de aanpas-
singswetgeving voor onder meer de omzetting van de in
2017 in het Staatsblad verschenen boeken over de inter-
nationale samenwerking in strafzaken en de tenuitvoer-
legging naar de Boeken 7 en 8 van het nieuwe wetboek.
De Invoeringswet vormt tezamen met de uitvoeringsre-
gelgeving de laatste tranche van het wetgevingspro-
gramma Modernisering Wetboek van Strafvordering.
De formele consultatie van de uitvoeringsregeling is
voorzien voor 2020. De verwachting is vooralsnog dat in
datzelfde jaar het ganse concept-Wetboek van Strafvor-
dering aan de Tweede Kamer zal worden aangebo-
den.En ten slotte hebben de ministers in hun voort-
gangsrapportage aangekondigd met wetgeving te komen
waarin het mogelijk wordt gemaakt om een aantal nieu-
we bevoegdheden en procedures te testen op werkbaar-
heid en uitvoeringsconsequenties, en daartoe af te
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wijken van de huidige regeling van het strafprocesrecht.
Een conceptwetsvoorstel van die strekking wordt bin-
nenkort in formele consultatie gegeven. Daarmee werpt
het nieuwe wetboek zijn schaduwen vooruit.
Kortom: de legislatieve ontwikkelingen in het kader van
de modernisering van het Wetboek van Strafvordering
raken dit jaar in een stroomversnelling. Gelet daarop is
een gecontinueerde gedachtewisseling over deze ont-
wikkelingen bepaald van groot maatschappelijk en
wetenschappelijk belang. Het doet de redactie daarom
deugd dat ons het bericht heeft bereikt dat op het minis-
terie van Justitie en Veiligheid veel waarde wordt
gehecht aan ons online en Open Access Platform
Modernisering Strafvordering.7 Daarnaast zijn wij ver-
heugd dat vele auteurs ook in de afgelopen maanden het
platform, gevraagd en ongevraagd, van lezenswaardige
kopij hebben willen voorzien. De redactie is de auteurs
daarvoor zeer erkentelijk. Zoals wij in het redactioneel
bij de vorige aflevering van dit tijdschrift opmerkten,
streven wij ernaar om tweemaal per jaar de digitale bij-
dragen op het online platform in dit hardcopy tijdschrift
uit te geven. De gedachte daarachter is dat voorafgaand
aan de publicatie in het tijdschrift online al discussie
over de verschillende bijdragen kan worden gevoerd die
vervolgens door de auteur bij publicatie van de betref-
fende bijdrage in het tijdschrift kan worden meegeno-
men. Lezers van het platform en het tijdschrift worden
daarom opnieuw nadrukkelijk uitgenodigd online op de
gepubliceerde bijdragen te reageren.

De redactie
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