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Advies ontwerpbesluit ivm invoering Wet
herziening ten nadele

Geachte beer Opstelten,
U heeft het College bescherming persoonsgegevens (hierna: het CBP) gevraagd, ingevolge artikel
51, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, te adviseren over het ontwerpbesluit
houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken (hierna: DNA-Besluit) en het
Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden (hierna BIVV) in verband met de
invoering van de Wet herziening ten nadele. Hiermee voldoe ik aan uw verzoek.
Met de inwerkingtreding van de Wet herziening ten nadele per 1 oktober 2013 is in het Wetboek
van Strafvordering een regeling opgenomen die het onder stringente voorwaarden mogelijk
maakt een onherroepelijke vrijspraak te herzien. Met het oog op een eventuele herziening van de
vrijspraak ten nadele van de gewezen verdachte op grond van een novum, zoals geregeld in de
Wet herziening ten nadele, kunnen DNA-gegevens en vingerafdrukken van personen die zijn
vrijgesproken bewaard worden.
Het voorliggende ontwerpbesluit voorziet in een bewaarregeling door het DNA-besluit en het
BIVV zodanig aan te passen dat in die besluiten regels worden gesteld voor de verwerking van
DNA-gegevens en respectievelijk vingerafdrukken van personen die zijn vrijgesproken.
In de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit staat onder punt 1:3 op blz. 11 en 12 vermeld dat
in het ontwerpbesluit de volgende regels zijn uitgewerkt:
1. De DNA-gegevens en vingerafdrukken worden slechts verwerkt bij vrijspraken die op grond
van een novum worden herzien. Een herziening kan alleen worden aangevraagd in geval van
een misdrijf waarbij de dood van een ander opzettelijk is veroorzaakt.
2. De DNA-gegevens en vingerafdrukken worden uitsluitend bewaard en gebruikt met het oog
op een eventuele herziening ten nadele.
3. Onderzoek met DNA-gegevens en vingerafdrukken van een gewezen verdachte kan alleen
plaats vinden in opdracht van de rechter commissaris.
4. Indien in opdracht van de rechter commissaris een vergelijking plaatsvindt, wordt de gewezen
verdachte, zodra het belang van het onderzoek dat toestaat, van het resultaat van de
vergelijking schriftelijk in kennis gesteld.
5. De herziening te nadele kan alleen plaatsvinden wanneer het recht tot strafvordering nog niet
is verjaard. Met het oog hierop is voorzien in bewaartermijnen die aansluiten bij de
verjaringstermijnen.
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6. De DNA-gegevens en vingerafdrukken worden vernietigd zodra naar het oordeel vi de
officier van Justitie (onomstotelijk) vaststaat dat herziening ten nadele op grond van en
novum in de toekomst uitgesloten is
7. De DNA-gegevens en vingerafdrukken worden vernietigd wanneer de gewezen verdachte
overleden is
8. De DNA-gegevens en vingerafdrukken worden vernietigd wanneer de gewezen vercchte
wordt vrijgesproken naar aanleiding van een herzieningsprocedure ten voor- of ten ndele.
Het CBP merkt op dat de vernietiging van DNA-gegevens wanneer de gewezen verdachte wordt
vrijgesproken naar aanleiding van een hërzieningsprocedure ten nadele zoals genoemd onder het
bovenstaande punt 8 niet is uitgewerkt in het nieuwe artikel 18a van het DNA-besluit waar de
vernietiging van de DNA-profielen van de gewezen verdachte geregeld wordt.
Weliswaar regelt artikel 16, eerste lid juncto artikel 16, derde lid (nieuw) van het DNA-besluit dat
de Justitiële Informatiedienst het Nederlands forensisch Instituut (NFI) in kennis stelt indien
gewezen verdachte in een herzieningsprocedure ten nadele is vrijgesproken of ontslagen van alle
rechtsvervolging, maar het gevolg dat aan deze in kennis stelling door het NFI moet worden
gegeven, namelijk dat terstond nadat een dergelijke kennisgeving ontvangen is het NFI de DNA
gegevens vernietigt van de gewezen verdachte die in een herzieningsprocedure ten nadele is
vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, is niet in de wijziging van het DNA-besluit
geregeld. In artikel 5, vijfde lid (nieuw) van het BIVV is de vernietiging van de vingerafdrukken
van gewezen verdachte die in een herzieningsprocedure ten nadele vrijgesproken of ontslagen is
van alle rechtsvervolging wel expliciet geregeld.
In het licht van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens geeft het voorliggende
ontwerpbesluit verder geen aanleiding tot het maken van nadere op- of aanmerkingen.
Conclusie en advies
In de wijziging van het DNA-besluit is de vernietiging van DNA-gegevens wanneer de gewezen
verdachte wordt vrijgesproken naar aanleiding van een herzieningsprocedure ten nadele niet
geregeld. Het CBP adviseert u niet tot indiening van het Besluit over te gaan, dan nadat daarin
met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

Hoogachte
I- et Coil e besc erming persoonsgegevens,
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Adviesaanvraag Ontwerpbesluit 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

Geachte heer Opstelten,
Bij brief van 5 september 2013 met bovengenoemd kenmerk heeft u de Raad voor de rechtspraak (de
“Raad”) verzocht advies uit te brengen inzake het Ontwerpbesluit 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 (het “Besluit”).
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 op grond van een novum, zoals voorzien in de (inmiddels in werking
getreden) Wet herziening ten nadele (Stb. 2013/138).
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.
1

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.
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Advies
De Raad heeft over een eerdere meer omvattende versie van het Besluit op 20 april 2012 een blanco
2 Het Besluit geeft de Raad (opnieuw) geen aanleiding tot het maken van
advies uitgebracht.
opmerkingen.
—

—

Werklast
Het Besluit heeft geen noemenswaardige werklastgevolgen voor de rechtspraak.
Slot
Indien na het uitbrengen van dit advies het Besluit op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd
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 Staatsbiad.
Hoogachtend,
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Advies op het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit
identiteitsvaststeliing verdachten en veroordeelden in verband met de invoering van de Wet herziening ten
nad ei e
Geachte heer Opsteiten,
Bij brief van 5 september 2013, met kenmerk 420327, heeft u de Nederlandse Vereniging
voor Rechtspraak (hierna: NVvR) om advies gevraagd over het ontwerpbesluit houdende
wijziging van het Bësluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Bésluit identiteitsvaststeliing
verdachten en veroordeelden in verband met de invoering van de Wet herziening ten nadele.

Strekking ontwerpbesluit
Dit ontwerpbesluit strekt voorziet, blijkens de nota van toelichting, in een regeling om in
verband met de Wet herziening ten nadele de DNA-gegevens en vingerafdrukken van
vrijgesproken personen onder stringente voorwaarden te bewaren.

Reactie op het ontwerpbesluit
De NVvR heeft de bepalingen uit het ontwerpbesiuit bestudeerd en besproken met de leden
Het is de NVvR gebleken dat de voorgestelde bepalingen voor de praktijk werkbaar zijn en
hierbij aansluiten. De NVvR voorziet, gelet hierop, geen bezwaarlijke gevolgen van de
voorgestelde wijzigingen van beide besluiten en ziet dan ook geen aanleiding tot het maken
van inhoudelijke opmerkingen over het ontwerpbesluit.
tuur van de NVvR,
ppelijke Commissie
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Advies Ontwerpbesluit 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

Geachte heer Opstelten,
Bij brief van 5 september 2013 heeft u het College van procureurs-generaal gevraagd te
adviseren over een wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het
Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden. Het ontwerpbesluit 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.
Het College heeft met belangstelling kennis genomen van het onderhavige
conceptbesluit, maar ziet geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

Hoogachtend,
Het College van procureurs-generaal

