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Onderwerp
Reactie op de ontwerp-amvb houdende regels ter uitvoering van de artikelen 1 26g, negende lid, 126h, vierde en
vijfde lid, 1261, vierde lid, 1 26j, vierde en vijfde lid, 1 26o, zesde lid, 1 26q, vierde lid, en 1 26zc, van het Wetboek
van Strafvordering (Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden 201 X)

Geachte heer Grapperhaus,

Bij brief van 6juni 2018 heeft u de NVvR om advies gevraagd over de ontwerp
amvb houdende regels ter uitvoering van de artikelen 126g, negende lid, 126h, vierde en
vijfde lid, 126i, vierde lid, 126j, vierde en vijfde lid, 126o, zesde lid, 126q, vierde lid, en 126zc,
van het Wetboek van Strafvordering (Samenwerkingsbesluit bijzondere
opsporingsbevoegdheden 201X).
Deze reactie is voorbereid door leden van de vereniging en vastgesteld door de
Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.

Strekking concept-Samenwerkingsbesluit
Het concept-Samenwerkingsbesluit strekt, blijkens de nota van toelichting, voornamelijk tot
het doorvoeren van wijzigingen die zien op de uitoefening van de bevoegdheden infiltratie
en stelselmatige inwinning van informatie. In het Wetboek van Strafvordering is een
grondslag gecreëerd om regels te stellen ten aanzien van de eisen van bekwaamheid van alle
opsporingsambtenaren die deze bevoegdheden uitoefenen en ten aanzien van de wijze
waarop deze bevoegdheden worden uitgeoefend. Dit besluit strekt ertoe om in een nieuw
Samenwerkingsbesluit de vereiste regels op te nemen. Het huidige Samenwerkingsbesluit
bijzondere opsporingsbevoegdheden wordt ingetrokken.

Reactie WeCo
De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR (hierna: WeCo) heeft het concept
Samenwerkingsbesluit bestudeerd. Onder dankzegging voor de geboden gelegenheid tot
advisering, deelt de WeCo u mede dat het concept-Samenwerkingsbesluit haar geen
aanleiding heeft gegeven tot het maken van opmerkingen.
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