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Geachte heer Boorsma,

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Uw advies inzake weigerende verdachten bij pro justitia onderzoek is door mij
ontvangen. Ik heb met belangstelling kennisgenomen van uw advies, waarin u
ingaat op de voorgestelde wijziging van artikel 37a van het Wetboek van
Strafrecht. Deze wijziging introduceert een wettelijke mogelijkheid voor de
rechter om in het geval van weigerende verdachten bij pro justitia onderzoek
gegevens van derden te gebruiken, ook zonder de toestemming van de
verdachte.
De beoogde aanpassing van 37a van het Wetboek van Strafrecht is voorgesteld
bij nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet forensische zorg en maakt
daarmee onderdeel uit van de behandeling van het wetsvoorstel door de StatenGeneraal. Het oordeel is thans aan de Tweede Kamer. Uw advies zal hierin
ongetwijfeld worden betrokken. De behandeling zal naar verwachting
plaatsvinden op 2 april a.s.
Gelet op de aanstaande behandeling van het wetsvoorstel zal ik nu niet
inhoudelijk op uw advies ingaan. Evenwel wil ik hier toch benadrukken dat ik het
gerechtvaardigd acht het gebruik van oude dossiers toe te staan met het oog op
de belangen die zijn gemoeid met pro justitia onderzoek. De veiligheid van de
samenleving is in het geding waar niet is vast te stellen of er sprake is van een
stoornis die moet worden behandeld.
Gelet op het bepaalde in het EVRM is gekozen voor een zorgvuldig procedure. Het
zesde lid van artikel 37a is daarom zodanig geconstrueerd dat de verplichting om
gegevens te verstrekken, zonder dat een beroep kan worden gedaan op het
medisch beroepsgeheim, voortvloeit uit een beslissing van de rechter. De rechter
legt aan deze beslissing een belangenafweging ten grondslag. Het medisch
beroepsgeheim kan slechts dan worden doorbroken indien de rechter daartoe
aanleiding ziet, op basis van de vordering van het openbaar ministerie.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namen- deze,
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E.M. ten Hoorn Boer
Directeur-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing
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