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Geachte heer Opstelten, 
 
Bij brief van 7 maart 2012 met opgemeld kenmerk verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de “Raad”) 
te adviseren over het conceptbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken 
en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de invoering van de 
Wet herziening ten nadele en de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de 
aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring (het “Besluit”). 
 
Het Besluit is een uitvloeisel van het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in 
verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van een gewezen 
verdachte (Wet herziening ten nadele)1, waarover de Raad op 7 oktober 2008 advies heeft uitgebracht, 
en van het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van 
de regeling van de vervolgingsverjaring 2, waarover de Raad op 1 april 2011 advies heeft uitgebracht.  
 
Het Besluit strekt ertoe om DNA-gegevens en vingerafdrukken van vrijgesproken personen onder 
stringente voorwaarden te bewaren met het oog op een eventuele herziening van de vrijspraak ten 
nadele van de gewezen verdachte, zoals voorzien in het wetsvoorstel herziening ten nadele. Daarnaast 
strekt het Besluit tot aanpassing van de bewaartermijnen die gelden voor de DNA-gegevens en 
vingerafdrukken van overleden slachtoffers, vermiste personen en onbekende verdachten, aan het 
wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling 
van de vervolgingsverjaring. Ten slotte bevat het Besluit ook enkele wijzigingen van technische aard. 
 

                                                        
1 Kamerstukken II 2008-2009, 32 044. 
2 Kamerstukken II 2008-2009, 32 890. 
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Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.3 
 
Advies 
 
De Raad heeft kennisgenomen van het Besluit en heeft geen inhoudelijke opmerkingen.  
 
Werklastgevolgen 
 
Het Besluit heeft geen werklastgevolgen voor de rechtspraak.  
 
Slot 
 
Indien na het uitbrengen van dit advies het Besluit op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd of indien 
uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, dan wordt de Raad graag 
in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de voorbereiding van de 
gerechten op de invoering van het uiteindelijke Besluit, stelt de Raad het op prijs als hij geïnformeerd 
wordt over de plaatsing van de definitieve tekst in het Staatsblad.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
mr. F.W.H. van den Emster 
Voorzitter  

                                                        
3 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een 
wettelijke adviestaak met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de 
rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is 
een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen 
beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie 
en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de 
behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad 
voor de rechtspraak. 


