Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere
wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Wet OM-afdoening
VOORSTEL VAN WET
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Wetboek van Strafvordering en
enkele andere wetten te wijzigen naar aanleiding van de evaluatie van de Wet OM-afdoening;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 12f wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het tweede lid wordt een zin toegevoegd, die luidt: De voorzitter kan ambtshalve, op vordering
van de advocaat-generaal of op verzoek van de persoon wiens vervolging wordt verlangd, bepaalde
stukken van kennisneming uitzonderen wegens zwaarwegende economische of financiële belangen
van de persoon wiens vervolging wordt verlangd.
2. Aan het derde lid wordt een zin toegevoegd, die luidt: De voorzitter kan ambtshalve, op vordering
van de advocaat-generaal of op verzoek van de persoon wiens vervolging wordt verlangd, bepalen
dat wegens zwaarwegende economische of financiële belangen van de persoon wiens vervolging
wordt verlangd, van bepaalde stukken of gedeelten daarvan geen afschrift wordt verstrekt.
B
Aan artikel 12l, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, die luidt: Beklag is evenmin toegelaten ter zake
van een feit waarvoor het gerechtshof overeenkomstig de Tweede Afdeling van Titel X van het Vierde
Boek verlof heeft verleend tot het doen van het transactieaanbod, tenzij de verdachte niet binnen of
gedurende de daarvoor door de officier van justitie bepaalde termijn aan de hem gestelde
voorwaarden heeft voldaan.
C
Artikel 257a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt, onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot onderdelen d tot
en met f een onderdeel ingevoegd, dat luidt:
c. verbeurdverklaring van inbeslaggenomen voorwerpen;.
2. Onder vernummering van het zesde, zevende en achtste lid tot het vierde, vijfde en zesde lid
vervallen het vierde en vijfde lid.
3. In het vierde lid (nieuw) wordt onder verlettering van de onderdelen e tot en met g tot onderdelen
f tot en met h een onderdeel ingevoegd, dat luidt:
e. de niet-tenuitvoerlegging van de straf of van een deel daarvan, de daarbij behorende proeftijd en
de daarbij gestelde voorwaarde of voorwaarden.
4. In het vijfde lid (nieuw) wordt “het zesde lid” vervangen door “het vierde lid”.
D
Na artikel 257a worden drie artikelen ingevoegd, die luiden:
Artikel 257ab
1. In geval de officier van justitie in de strafbeschikking een taakstraf, een geldboete of een
ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen oplegt, kan hij in de strafbeschikking
bepalen dat deze straf of een gedeelte daarvan niet zal worden tenuitvoergelegd.
2. De officier van justitie stelt daarbij een proeftijd vast van ten hoogste een jaar.
Artikel 257ac
1. Toepassing van artikel 257ab vindt plaats onder de algemene voorwaarde dat de verdachte zich
voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.
2. Bij toepassing van artikel 257ab kunnen de volgende bijzondere voorwaarden worden gesteld
waaraan de verdachte gedurende de proeftijd moet voldoen:
a. gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade;
b. geheel of gedeeltelijk herstel van de door het strafbare feit veroorzaakte schade;
c. storting van een vast te stellen waarborgsom, ten hoogste gelijk aan het verschil tussen het
maximum van de geldboete die voor het feit kan worden opgelegd en de opgelegde boete;
d. storting van een vast te stellen geldbedrag in het schadefonds geweldsmisdrijven of ten gunste
van een instelling die zich ten doel stelt belangen van slachtoffers van strafbare feiten te behartigen,
waarbij het bedrag kan niet hoger zijn dan de geldboete die ten hoogste voor het feit kan worden
opgelegd;
e. een verbod contact te leggen of te laten leggen met bepaalde personen of instellingen;
f. een verbod zich op of in de directe omgeving van een bepaalde locatie te bevinden;
g. een verplichting op bepaalde tijdstippen of gedurende een bepaalde periode op een bepaalde
locatie aanwezig te zijn;
h. een verplichting zich op bepaalde tijdstippen te melden bij een bepaalde instantie;
i. een verbod op het gebruik van verdovende middelen of alcohol en de verplichting ten behoeve van
de naleving van dit verbod mee te werken aan bloedonderzoek of urineonderzoek;
j. het deelnemen aan een gedragsinterventie.

3. De officier van justitie kan opdracht geven dat de reclassering toezicht houdt op de naleving van
de voorwaarden en de verdachte ten behoeve daarvan begeleidt.
Artikel 257ad
1. Bij het opleggen van een taakstraf, bij het stellen van een of meer bijzondere voorwaarden,
bedoeld in artikel 257ac, tweede lid, en bij het geven van aanwijzingen als bedoeld in artikel 257a,
derde lid, onder e, geldt als voorwaarde dat de verdachte ten behoeve van het vaststellen van zijn
identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een
identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt.
2. Bij de tenuitvoerlegging van de taakstraf en de begeleiding bij de naleving van de bijzondere
voorwaarden, bedoeld in artikel 257ac, tweede lid, onderscheidenlijk de begeleiding bij de naleving
van de aanwijzingen, bedoeld in artikel 257a, derde lid, onder e, wordt de identiteit van de verdachte
vastgesteld.
E
Artikel 257c wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “een aanwijzing” vervangen door “een bijzondere voorwaarde of aanwijzing”
en wordt “de aanwijzing” vervangen door “de voorwaarde of aanwijzing”.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Een strafbeschikking waarin een geldboete of een schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd
of waarin inbeslaggenomen voorwerpen worden verbeurdverklaard, wordt, in geval het met deze
sancties afzonderlijk of gezamenlijk gemoeide bedrag meer beloopt dan € 2.000, alleen uitgevaardigd
indien de verdachte, bijgestaan door een raadsman, daaraan voorafgaand is gehoord door de officier
van justitie die de strafbeschikking uitvaardigt.
F
Aan artikel 257e wordt een lid toegevoegd, dat luidt:
10. Het negende lid is niet van toepassing op een wijziging van een onherroepelijke strafbeschikking
in het nadeel van de veroordeelde.
G
In artikel 314a, eerste lid, wordt “artikel 257a, zesde lid,” vervangen door “artikel 257a, vierde lid.”.
H
In artikel 361a wordt na “artikel 6:6:21, eerste lid,” toegevoegd “of artikel 6:6:42, eerste lid,”.
I
Na artikel 490 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:

Artikel 490a
1. In afwijking van artikel 257a, tweede lid, onderdeel a, kan de officier van justitie in een
strafbeschikking een taakstraf opleggen van ten hoogste zestig uren.
2. In de strafbeschikking kan de officier van justitie de aanwijzing geven dat de verdachte zich
gedurende een in de strafbeschikking te bepalen termijn van ten hoogste zes maanden zal richten
naar de aanwijzingen van een gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.
Indien de verdachte ten tijde van het begaan van het strafbare feit de leeftijd van zestien jaren reeds
heeft bereikt, kan de officier van justitie, in plaats daarvan de aanwijzing geven dat de verdachte
zich zal richten naar de aanwijzingen van een reclasseringsinstelling.
J
In artikel 491, tweede lid, vervalt “artikel 77f, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht”.
K
Artikel 511c wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, dat luidt:
2. In de volgende gevallen is voor het aangaan van een schikking vereist dat het gerechtshof hiertoe
verlof heeft verleend:
a. indien het totale bedrag waarop de schikking betrekking heeft € 200.000 of meer bedraagt;
b. in geval van een schikking ter zake van vervolging of veroordeling wegens deelneming aan een of
meer door een rechtspersoon begane strafbare feiten waarop de schikking in het onder a bedoelde
geval betrekking heeft.
L
Na artikel 511c worden drie artikelen ingevoegd, die luiden:
Artikel 511ca
Op de schikking, bedoeld in artikel 511c, tweede lid, zijn de bepalingen van de tweede afdeling van
Titel X van het Vierde Boek van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
a. de vordering tot het verlenen van verlof betrekking heeft op het aangaan van een schikking;
b. de stukken die het openbaar ministerie aan de raadkamer van het gerechtshof overlegt in ieder
geval omvatten een schriftelijk bescheid met een beredeneerde begroting van het bedrag waarop
het wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden geschat, het verslag van het horen, bedoeld in
artikel 558, tweede lid, en de inhoud van de voorlopige schikking; en
c. indien de vordering tot de kennisneming van het gerechtshof behoort, het gerechtshof het verlof
tot het aangaan van een schikking verleent als het van oordeel is dat:
1⁰ is voldaan aan de wettelijke voorschriften voor het aangaan van een schikking; en

2⁰ de officier van justitie in redelijkheid de schikking heeft kunnen aangaan, in aanmerking genomen
het bedrag van de schikking in verhouding tot de geschatte omvang van het totale bedrag van het
ingevolge artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht voor ontneming vatbare wederrechtelijk
verkregen voordeel, ter zake van de strafbare feiten waarop die schikking betrekking heeft.
Artikel 511cb
Indien de vordering tot het verlenen van verlof voor het aangaan van een schikking wordt ingediend
nadat een vordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht bij de rechtbank
aanhangig is gemaakt, trekt de officier van justitie laatstgenoemde vordering in als het onderzoek
op de terechtzitting nog niet is aangevangen.
Artikel 511cc
1. Indien na aanvang van het onderzoek op de terechtzitting de vordering tot het verlenen van verlof
voor het aangaan van een schikking wordt ingediend bij het gerechtshof, schorst de rechtbank het
onderzoek op de terechtzitting.
2. Het gerechtshof behandelt de vordering overeenkomstig de procedure voor het verlenen van verlof
en het neemt over die vordering een beslissing.
3. Indien het gerechtshof het verlof tot het aangaan van een schikking verleent, is de officier van
justitie van rechtswege niet-ontvankelijk in zijn ontnemingsvordering, bedoeld in artikel 36e van het
Wetboek van Strafrecht.
4. Indien het gerechtshof geen verlof tot het aangaan van een schikking verleent wordt, behoudens
het geval bedoeld in artikel 565, tweede lid, de behandeling van de ontnemingsvordering op het
onderzoek op de terechtzitting hervat.
M
In het Vierde Boek komt titel X te luiden:
TITEL X
De transactie en de rechterlijke toetsing daarvan
EERSTE AFDELING
De transactie
Artikel 553
1. De officier van justitie kan voor de aanvang van de terechtzitting een transactieaanbod doen
waarin een of meer voorwaarden worden gesteld ter voorkoming van vervolging, indien:
a. de verdachte de geconstateerde feitelijke gedraging erkent;
b. de geconstateerde feitelijke gedraging een overtreding betreft of een misdrijf betreft waarop naar
de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar; en
c. de geconstateerde feitelijke gedraging bewijsbaar en strafbaar is.
2. Een transactieaanbod kan alleen worden gedaan:

a. aan een rechtspersoon als bedoeld in artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht die ervan wordt
verdacht een strafbaar feit te hebben begaan, of aan een persoon die ervan wordt verdacht opdracht
te hebben gegeven tot of feitelijke leiding te hebben gegeven aan de verboden gedraging als bedoeld
in artikel 51, tweede lid, van dat wetboek of aan een persoon die ervan wordt verdacht anderszins
aan die verboden gedraging te hebben deelgenomen; of
b. in gevallen waarin bijzondere omstandigheden die in verband staan met de aard van de transactie
naar het oordeel van de officier van justitie tot een transactieaanbod moeten leiden in plaats van tot
het uitvaardigen van een strafbeschikking en de geldsom, bedoeld in artikel 554, eerste lid, onder a,
niet meer dan € 2.000 bedraagt.
3. In de volgende gevallen is voor het doen van een transactieaanbod aan een rechtspersoon of een
natuurlijke persoon als bedoeld in het tweede lid, onder a, vereist dat het gerechtshof hiertoe verlof
heeft verleend:
a. in geval van een transactieaanbod waarbij de geldsom, bedoeld in artikel 554, eerste lid, onder a,
een bedrag van € 200.000 of meer bedraagt, dan wel het totale bedrag dat is gemoeid met de
transactie een bedrag van € 1.000.000 of meer bedraagt;
b. in geval van een transactieaanbod ter zake van verdenking van deelneming aan een of meer
strafbare feiten waarop het transactieaanbod in het onder a bedoelde geval betrekking heeft.
Artikel 554
1. De volgende voorwaarden kunnen worden gesteld:
a. betaling aan de staat van een geldsom, te bepalen op ten minste € 3 en ten hoogste het maximum
van de geldboete die voor het feit kan worden opgelegd;
b. afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of
onttrekking aan het verkeer;
c. uitlevering, of voldoening aan de staat van de geschatte waarde, van voorwerpen die vatbaar zijn
voor verbeurdverklaring;
d. voldoening aan de staat van een geldbedrag of overdracht van inbeslaggenomen voorwerpen ter
gehele of gedeeltelijke ontneming van het ingevolge artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht voor
ontneming vatbare wederrechtelijk verkregen voordeel;
e. storting van een vast te stellen som gelds in het schadefonds geweldsmisdrijven of ten gunste van
een instelling die zich ten doel stelt belangen van slachtoffers van strafbare feiten te behartigen,
waarbij het bedrag niet hoger kan zijn dan de geldboete die ten hoogste voor het strafbare feit kan
worden opgelegd;
f. gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade;
g. het verrichten van onbetaalde arbeid of het volgen van een leerproject gedurende ten hoogste
honderdtwintig uren;
h. naleving van aanwijzingen in het kader van gedragstoezicht gericht op compliancebeleid.
2. Bij het stellen van de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onder g, onderscheidenlijk onder h,
geldt als voorwaarde dat de verdachte ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit
medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als
bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt.
3. De officier van justitie bepaalt een termijn waarbinnen aan de desbetreffende voorwaarde moet
worden voldaan. De termijn bedraagt ten hoogste drie jaar. Deze kan met betrekking tot de in het

eerste lid, onder h, bedoelde voorwaarde door de officier van justitie met ten hoogste twee jaar
worden verlengd.
4. De artikelen 6:1:1 en 6:3:14 zijn van overeenkomstige toepassing op de op grond van het eerste
lid gestelde voorwaarden.
5. Op de in het eerste lid, onder g, bedoelde voorwaarde is het bepaalde bij of krachtens de artikelen
22b, 22c, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 6:1:9, 6:3:1, tweede lid, en
6:3:6 met betrekking tot taakstraffen, van overeenkomstige toepassing. Bij het verrichten van de
onbetaalde arbeid of het leerproject wordt de identiteit van de verdachte vastgesteld op de wijze,
bedoeld in artikel 27a, eerste lid, eerste zin, en tweede lid. De onbetaalde arbeid of het leerproject
wordt binnen een termijn van negen maanden na instemming met de voorwaarde voltooid.
6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de nakoming van de
voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onder a. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op de
plaats en wijze van betaling van de geldsom, de termijn waarbinnen die betaling moet hebben
plaatsgevonden en de verantwoording van de ontvangen geldbedragen.
7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de nakoming
van de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met h.
Artikel 555
De officier van justitie doet in geval van misdrijf van de datum waarop hij een transactieaanbod heeft
gedaan onverwijld schriftelijk mededeling aan de rechtstreeks belanghebbende die hem bekend is.
Dit voorschrift is niet van toepassing op een transactieaanbod dat op grond van artikel 553, derde
lid, uitsluitend kan worden gedaan indien het gerechtshof daartoe verlof heeft verleend.
Artikel 556
1. Het recht tot strafvordering vervalt wanneer de verdachte voldoet aan de voorwaarden die aan
het transactieaanbod zijn verbonden.
2. Indien de verdachte de gestelde voorwaarden niet nakomt, beslist de officier van justitie over het
instellen van vervolging. De officier van justitie doet daarvan in geval van misdrijf onverwijld
schriftelijk mededeling aan de rechtstreeks belanghebbende die hem bekend is.
Artikel 557
1. Een bevel als bedoeld in artikel 12i doet, na voldoening aan de overeenkomstig artikel 554 gestelde
voorwaarden, het recht tot strafvordering herleven als ware het niet vervallen geweest.
2. Na een bevel als bedoeld in het eerste lid, worden bedragen, betaald in toepassing van artikel
554, eerste lid, onder a, c, d en e, onverwijld terugbetaald aan degene die ze heeft betaald.
3. Volgt na een bevel als bedoeld in het eerste lid een veroordeling, dan houdt de rechter rekening
met de afstand of uitlevering door de veroordeelde van voorwerpen op grond van artikel 554, eerste
lid, onder b en c, met de vergoeding van schade op grond van artikel 554, eerste lid, onder f, met
de onbetaalde arbeid die is verricht of het leerproject dat is gevolgd op grond van artikel 554, eerste
lid, onder g, en met het compliancebeleid dat is gevoerd op grond van artikel 554, eerste lid, onder
h.
4. Eindigt, na een bevel als bedoeld in het eerste lid, de zaak waarbij een voorwaarde is gesteld als
bedoeld in artikel 554, eerste lid, onder g, zonder oplegging van straf of maatregel, dan kan de

rechter, op verzoek van de gewezen verdachte, deze een vergoeding ten laste van de staat
toekennen voor de schade welke hij ten gevolge van de verrichte onbetaalde arbeid of het gevolgde
leerproject heeft geleden. Onder schade is begrepen het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat.
De artikelen 533, derde, vierde en zesde lid, 534, 535 en 536 zijn van overeenkomstige toepassing.
TWEEDE AFDELING
De procedure inzake het verlenen van verlof voor een transactieaanbod
Artikel 558
1. De officier van justitie die een transactieaanbod als bedoeld in artikel 553, derde lid, wil doen
hoort voorafgaand hieraan de verdachte onder bijstand van een raadsman.
2. Van het horen wordt een verslag opgemaakt. Het verslag geeft blijk van de zienswijze van de
verdachte.
3. Nadat de officier van justitie de verdachte heeft gehoord, formuleert hij een voorlopig
transactieaanbod. Hierbij houdt de officier van justitie rekening met de uitkomst van het horen.
4. De officier van justitie legt het voorlopige transactieaanbod ter aanvaarding voor aan de verdachte.
Artikel 559
1. Indien de verdachte een voorlopig transactieaanbod als bedoeld in artikel 558, derde lid,
aanvaardt, dient de officier van justitie een met redenen omklede vordering tot het verlenen van
verlof tot het doen van een transactieaanbod in bij het gerechtshof.
2. Indien de vordering is ingediend door een officier van justitie bij een arrondissementsparket, is
het gerechtshof waaronder het arrondissement ressorteert, bevoegd te oordelen over de vordering.
Indien de vordering is ingediend door een officier van justitie bij het landelijk parket, bij het
functioneel parket of bij het parket centrale verwerking openbaar ministerie, is het gerechtshof Den
Haag bevoegd.
3. De officier van justitie doet aan de rechtstreeks belanghebbende die hem bekend is, onverwijld
schriftelijk mededeling van de datum waarop hij die vordering heeft ingediend.
Artikel 560
1. De stukken die het openbaar ministerie aan de raadkamer van het gerechtshof overlegt, omvatten
in ieder geval:
a. het feitenrelaas;
b. de erkenning door de verdachte van de geconstateerde feitelijke gedraging, bedoeld in artikel
553, eerste lid, onder a;
c. het verslag van het horen, bedoeld in artikel 558, tweede lid;
d. de inhoud van het voorlopige transactieaanbod, bedoeld in artikel 558, derde lid.2. Artikel 12f,
tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 561
1. De verdachte die de wens daartoe te kennen heeft gegeven, wordt gehoord, althans daartoe
opgeroepen, om hem in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze te geven over het voorlopige
transactieaanbod.
2. De rechtstreeks belanghebbende die bekend is wordt gehoord, althans hiertoe opgeroepen.
3. De verdachte en de rechtstreeks belanghebbende kunnen zich bij het horen doen bijstaan door
een raadsman of advocaat.
Artikel 562
Het gerechtshof kan de beslissing over de vordering voor bepaalde tijd aanhouden om het openbaar
ministerie in de gelegenheid te stellen het voorlopige transactieaanbod te wijzigen. Bij wijziging van
het voorlopige transactieaanbod wordt de verdachte voorafgaand hieraan in de gelegenheid gesteld
zijn zienswijze te geven omtrent die wijziging.
Artikel 563
1. Het gerechtshof beslist binnen drie maanden na indiening van de vordering door de officier van
justitie, tenzij het gerechtshof gebruik maakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 562.
2. Acht het gerechtshof zich onbevoegd dan verwijst het de zaak naar het gerechtshof dat bevoegd
is te oordelen over de vordering. De vordering wordt in dat geval geacht rechtsgeldig te zijn
ingediend.
3. Indien de vordering tot de kennisneming van het gerechtshof behoort, verleent het gerechtshof
het verlof als het van oordeel is dat:
a. is voldaan aan de wettelijke voorschriften voor het doen van een transactieaanbod, en
b. de officier van justitie bij afweging van alle in aanmerking komende belangen in redelijkheid tot
het transactieaanbod heeft kunnen komen.
4. Indien het gerechtshof van oordeel is dat niet aan de in het derde lid genoemde voorwaarden is
voldaan, wijst het de vordering af.
Artikel 564
1. De beslissing over de vordering wordt uitgesproken op een openbare zitting van het gerechtshof.
2. Deze beslissing van het gerechtshof wordt onverwijld toegezonden aan het openbaar ministerie
en de verdachte. De beslissing wordt tevens toegezonden aan de opgeroepen rechtstreeks
belanghebbende.
3. Het gerechtshof maakt de beslissing tot het verlenen van verlof tevens openbaar.
Artikel 565
1. Tegen de beslissing van het gerechtshof staat geen beroep in cassatie open.
2. De officier van justitie kan na de afwijzing van zijn vordering ter zake van hetzelfde feit, met
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 558 en 559, eenmaal opnieuw een vordering bij het
gerechtshof
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Artikel 6:1:18 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot het derde en vierde lid wordt een lid
toegevoegd, dat luidt:
2. De proeftijd van een voorwaarde bij een strafbeschikking waarbij de officier van justitie heeft
bepaald dat een door hem opgelegde straf geheel of gedeeltelijk niet zal worden tenuitvoergelegd,
begint op de dag waarop de strafbeschikking onherroepelijk is geworden.
2. In het vierde lid (nieuw) wordt “het eerste en tweede lid” vervangen door “de voorgaande leden”.
O
Artikel 6:3:13 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. projecten als bedoeld in artikel 77e van het Wetboek van Strafrecht en artikel 490a, tweede lid,
tweede zin.
2. In het tweede lid, onderdeel c, wordt “waarvan de rechter heeft gelast” vervangen door “waarvan
is bevolen”.
P
Artikel 6:3:14 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a, onderdeel 4⁰, wordt “een veroordeling waarin de rechter heeft
bepaald” vervangen door “een rechterlijke uitspraak of strafbeschikking waarin is bepaald”.
2. In het tweede lid wordt “Indien de rechter reclasseringstoezicht heeft bevolen” vervangen door
“Indien reclasseringstoezicht is bevolen”.
Q
Artikel 6:6:25 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Het openbaar ministerie kan een vordering instellen om te worden gemachtigd het dwangmiddel
gijzeling jegens de veroordeelde toe te passen indien volledig verhaal overeenkomstig de artikelen
6:4:4, 6:4:5 en 6:4:6 niet mogelijk blijkt bij een verplichting tot betaling van een geldbedrag aan
de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.
2. Onder vernummering van het derde tot en met het achtste lid tot het tweede tot en met het
zevende lid, vervalt het tweede lid.
3. In het derde lid (nieuw) worden de tweede en derde zin vervangen door: De duur bedraagt ten
hoogste hetgeen door de rechter is bepaald bij het opleggen van de maatregel.
R
Na de Vijfde titel wordt in Hoofdstuk 6 van Boek 6 een titel ingevoegd, die luidt:

Zesde titel. Beslissingen inzake de tenuitvoerlegging van de strafbeschikking
Artikel 6:6:38
1. Een onherroepelijke strafbeschikking kan uitsluitend op grond van de bepalingen in deze titel in
het nadeel van de veroordeelde worden gewijzigd.
2. Deze titel is niet van toepassing op een strafbeschikking waarin is volstaan met het geven van
aanwijzingen of waarin aanwijzingen met een straf of maatregel zijn gecombineerd.
Artikel 6:6:39
1. De officier van justitie kan een onherroepelijke strafbeschikking in het nadeel van de veroordeelde
wijzigen indien:
a. de veroordeelde binnen de proeftijd een in die strafbeschikking gestelde voorwaarde niet naleeft
of niet heeft nageleefd;
b. de strafbeschikking niet of niet volledig is tenuitvoergelegd.
2. Een wijziging als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, kan inhouden:
a. verlenging van de proeftijd met ten hoogste een jaar;
b. omzetting van de voorwaardelijk niet ten uitvoer gelegde straf, of een gedeelte daarvan, al of niet
onder instandhouding of wijziging van de voorwaarden, in een onvoorwaardelijk straf.
3. Een wijziging als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, kan inhouden de omzetting van de in de
strafbeschikking opgelegde straf of maatregel in een andere straf of maatregel, die in artikel 257a is
voorzien.
4. Een wijziging als bedoeld in het derde lid vindt alleen plaats indien de veroordeelde door de officier
van justitie is gehoord. De veroordeelde wordt uiterlijk bij de aanvang van het horen gewezen op de
mogelijkheid om toevoeging van een raadsman te verzoeken. Artikel 257c, derde lid, is van
overeenkomstige toepassing.
5. Een afschrift van de beschikking tot wijziging van de onherroepelijke strafbeschikking wordt met
overeenkomstige toepassing van artikel 257d, tweede en derde lid, aan de veroordeelde uitgereikt
of toegezonden.
Artikel 6:6:40
1. Indien de veroordeelde binnen de proeftijd de in de onherroepelijke strafbeschikking gestelde
algemene voorwaarde niet naleeft of niet heeft nageleefd, en de officier van justitie voor het strafbare
feit een dagvaarding uitbrengt, kan een wijziging van de onherroepelijke strafbeschikking wegens
niet-naleving van die voorwaarde in afwijking van artikel 6:6:39 alleen plaatsvinden door indiening
van een daartoe strekkende vordering overeenkomstig artikel 6:6:42.
2. Indien de veroordeelde binnen de proeftijd de in de onherroepelijke strafbeschikking gestelde
algemene voorwaarde niet naleeft of niet heeft nageleefd, de officier van justitie voor het strafbare
feit een strafbeschikking heeft uitgevaardigd waartegen de veroordeelde verzet heeft gedaan, en de
officier van justitie het verzet overeenkomstig artikel 257f ter kennis van de rechtbank brengt, trekt
de officier van justitie de op grond van artikel 6:6:39 uitgevaardigde beschikking tot wijziging van
de onherroepelijke strafbeschikking wegens niet-naleving van die voorwaarde in, en dient hij een
vordering tot wijziging van de onherroepelijke strafbeschikking in overeenkomstig artikel 6:6:42.

Artikel 6:6:41
1. Tegen een beschikking van de officier van justitie tot wijziging van de onherroepelijke
strafbeschikking als bedoeld in artikel 6:6:39 kan de veroordeelde binnen veertien dagen nadat het
afschrift daarvan in persoon aan hem is uitgereikt, dan wel zich anderszins een omstandigheid heeft
voorgedaan waaruit voortvloeit dat de beschikking hem bekend is, een bezwaarschrift indienen bij
de rechter.
2. De veroordeelde kan zich door een raadsman doen bijstaan. Artikel 6:6:3, derde lid, is niet van
toepassing. De artikelen 38 en 43 tot en met 46 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. De rechter verklaart het bezwaarschrift gegrond en vernietigt de wijzigingsbeschikking van de
officier van justitie indien niet is voldaan aan de in artikel 6:6:39 gestelde voorwaarden.
4. Indien aan die voorwaarden wel is voldaan beoordeelt de rechter of de wijziging passende
bestraffing oplevert. Indien dat naar zijn oordeel het geval is verklaart hij het bezwaarschrift
ongegrond. Indien dat naar zijn oordeel niet het geval is verklaart hij het bewaarschrift gegrond,
vernietigt hij de wijzigingsbeschikking van de officier van justitie en wijzigt hij de onherroepelijke
strafbeschikking door in zijn beslissing een naar zijn oordeel passende, in artikel 257a voorziene,
straf of maatregel op te leggen.
Artikel 6:6:42
1. De officier van justitie kan in de gevallen bedoeld in artikel 6:6:39, eerste lid, bij de rechter een
vordering tot wijziging van de onherroepelijke strafbeschikking indienen. Behalve de in artikel
6:6:39, tweede en derde lid, bedoelde wijzigingen, kan de vordering ook een wijziging in
gevangenisstraf of hechtenis, vervangende hechtenis daaronder begrepen, inhouden.
2. Artikel 6:6:41, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. In geval de vordering strekt tot het opleggen van gevangenisstraf of hechtenis, vervangende
hechtenis daaronder begrepen, beoordeelt de rechter of de onherroepelijke strafbeschikking op een
toereikende schuldvaststelling berust. Hij stelt de veroordeelde in de gelegenheid daarover te worden
gehoord. Indien de rechter in het geval van zo een vordering oordeelt dat van een toereikende
schuldvaststelling geen sprake is, wijst hij de vordering af en vernietigt hij de onherroepelijke
strafbeschikking.
4. Indien de laatste zin van het tweede lid niet wordt toegepast, wijzigt de rechter de onherroepelijke
strafbeschikking door een naar zijn oordeel passende straf of maatregel op te leggen.
5. De artikelen 6:6:22, eerste lid, onderdeel b, en 6:6:22a, eerste lid, zijn van overeenkomstige
toepassing op de beslissing van de rechter.
ARTIKEL II
Artikel 77f van het Wetboek van Strafrecht vervalt.
ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende
artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.
Gegeven,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

