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Geachte heer Donner,
Bij brief van 19 augustus 2003 verzocht U de raad voor de rechtspraak (hierna: de Raad) te adviseren
inzake een conceptwetsvoorstel elektronische aangifte. Gehoord de gerechten heeft de Raad de eer u als
volgt te berichten.
De Raad neemt met instemming kennis van het voornemen burgers de mogelijkheid te bieden via
elektronische weg aangifte te kunnen doen van strafbare feiten. Uit hetgeen vermeld staat op pag. 12
van de conceptmemorie van toelichting leidt de Raad af dat daarbij wordt gedacht aan een aangifte via
het internet. Elektronisch aangifte doen via het internet biedt het voordeel dat het streven om het voor de
burger gemakkelijke en sneller te maken aangifte te doen (pag. 8 van de conceptmemorie van
toelichting) daarmee het eenvoudigst lijkt te zijn gediend. Elektronische aangifte past voorts binnen de
reeds door politie, openbaar ministerie en rechtsprekende macht in gang gezette ontwikkelingen om te
komen naar een elektronisch strafdossier. In dit verband wijst de Raad op het belang er zorg voor te
dragen dat de elektronische aangifte technisch past binnen deze ontwikkelingen. Voorts is het van
belang om de bij AMvB nader te bepalen technische eisen, waaraan de elektronische aangifte met
betrekking tot de identificeerbaarheid van de aangever moet voldoen, de lat niet zo hoog te leggen dat
daardoor in het dagelijks verkeer onnodige drempels worden opgeworpen.
Hoogachtend,

D.J. van Dijk
Lid Raad voor de rechtspraak

