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PUBLICATIEBLAD
LANDSVERORDENING van de 18de oktober 2012 houdende wijziging van het
Wetboek van Strafvordering (Bijzondere opsporingsbevoegdheden en andere
spoedeisende veranderingen).
______________
IN NAAM DER KONINGIN!
_______
DE GOUVERNEUR van Curaçao
In overweging genomen hebbende:
dat het in verband met de toenemende complexiteit en internationalisering van de
criminaliteit, terrorisme en de daaruit voortvloeiende toename van de bedreiging van de
rechtsstaat wenselijk is enkele bijzondere bevoegdheden tot opsporing op te nemen in het
Wetboek van Strafvordering en in verband daarmee enige andere bepalingen te wijzigen;
dat over de onderhavige wijziging consensus is bereikt met Aruba en St. Maarten;
Heeft de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten vastgesteld
onderstaande landsverordening:

Artikel I
Het Wetboek van Strafvordering wordt gewijzigd als volgt:
A. Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
1º. de volgende definities worden toegevoegd:
aanbieder van een
communicatiedienst: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van
een beroep of bedrijf aan de gebruikers van zijn dienst de
mogelijkheid biedt te communiceren met behulp van een
geautomatiseerd werk, of gegevens verwerkt of opslaat ten behoeve
van een zodanige dienst of de gebruikers van die dienst;
gebruiker van een
communicatiedienst: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de aanbieder van
een communicatiedienst een overeenkomst is aangegaan met
betrekking tot het gebruik van die dienst of die feitelijk gebruik
maakt van een zodanige dienst;
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gegevens:

iedere weergave van feiten, begrippen of instructies, op een
overeengekomen wijze, geschikt voor overdracht, interpretatie of
verwerking door personen of geautomatiseerde werken;
opsporingsonderzoek: het onderzoek in verband met strafbare feiten onder gezag van de
officier van justitie met als doel het nemen van strafvorderlijke
beslissingen;
voorwerpen:
alle zaken en vermogensrechten.
2º. de begrippen “gegevensverkeer”, “telecommunicatie” en “telecommunicatie-infrastructuur” en de daarbij behorende definities komen te vervallen;

AA. De aanvang van Boek 2 titel 1 vierde afdeling gaat luiden:
VIERDE AFDELING
PROCESSTUKKEN
Artikel 50a
1. De verdachte kan de officier van justitie dan wel, indien een gerechtelijk vooronderzoek is
geopend, de rechter-commissaris schriftelijk gemotiveerd verzoeken door hem aangeduide
processen-verbaal of andere voorwerpen bij de processtukken te voegen. Op dit verzoek
wordt zo spoedig mogelijk beslist.
2. Afwijzing van een verzoek als bedoeld in het eerste lid geschiedt schriftelijk en onder opgave
van redenen. Van deze beslissing kan de verdachte binnen drie dagen in beroep komen bij de
rechter-commissaris dan wel, indien de afwijzing door de rechter-commissaris is geschied, bij
het Hof van Justitie.

AAA. In artikel 111 wordt het derde en vijfde lid als volgt gewijzigd:
3. De zekerheidstelling voor de nakoming van de voorwaarden bestaan in de storting van
geldswaarden door de verdachte of een derde.
5. De verdachte wordt op het eerste verzoek of de eerste vordering gehoord.

AAAA. Na artikel 114 wordt artikel 114a ingevoegd, dat komt te luiden als volgt:
Artikel 114a
1. Indien de opheffing geschiedt wegens het niet nakomen van voorwaarden, kan bij de
beslissing tot opheffing de zekerheid vervallen worden verklaard aan het Land.
2. De beslissing geldt als een onherroepelijke uitspraak van de burgerlijke rechter en wordt als
zodanig ten uitvoer gelegd.
3. Indien de verdachte zich na de opheffing van de schorsing aan de tenuitvoerlegging van het
bevel tot voorlopige hechtenis onttrekt, wordt, indien dit nog niet is gebeurd, de zekerheid
vervallen verklaard aan het Land. De zekerheid wordt eveneens, ook zonder dat de opheffing
van de schorsing is bevolen, vervallen verklaard aan het Land, indien de verdachte de
voorwaarde bedoeld in artikel 111, tweede lid onder b, niet nakomt. De beslissing wordt
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ambtshalve of op vordering van het openbaar ministerie gegeven. Het tweede lid is van
toepassing.

B. In artikel 119a worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°. het derde lid komt te luiden als volgt:
3. Voorwerpen die toebehoren aan een ander dan degene aan wie, in het in het eerste lid
bedoelde geval, de geldboete kan worden opgelegd of degene aan wie, in het in het
tweede lid bedoelde geval, het wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden
ontnomen, kunnen in beslag worden genomen indien:
a. die voorwerpen, onmiddellijk of middellijk, afkomstig zijn van het misdrijf in
verband waarmee de geldboete kan worden opgelegd onderscheidenlijk het
wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden ontnomen, en
b. voldoende aanwijzingen bestaan dat die voorwerpen aan die ander zijn gaan
toebehoren met het doel de uitwinning van die voorwerpen te bemoeilijken of te
verhinderen, en
c. die ten tijde van dat gaan toebehoren wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat die
voorwerpen van enig misdrijf afkomstig waren.
2°. na het derde lid wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende:
4. In het geval, bedoeld in het derde lid, kunnen tevens andere aan de betrokken
persoon toebehorende voorwerpen in beslag worden genomen, tot ten hoogste de
waarde van de in het derde lid bedoelde voorwerpen.

C. Artikel 119c komt te luiden als volgt:
Op het beslag, bedoeld in artikel 119a, is de Vierde Titel van het Derde Boek van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing, behoudens dat:
a. voor het leggen van het beslag geen verlof van de rechter in eerste aanleg vereist is, noch
vrees voor verduistering behoeft te bestaan;
b. een maximum bedrag waarvoor het recht tot verhaal zal worden uitgeoefend in het procesverbaal van inbeslagneming of het beslagexploit dient te worden vermeld;
c. geen overeenkomstige toepassing toekomt aan voorschriften omtrent termijnen waarbinnen
na het beslag de eis in de hoofdzaak dient te zijn ingesteld;
d. voor roerende zaken die geen registergoederen zijn en rechten aan toonder of order ook
volstaan kan worden met het door een opsporingsambtenaar opmaken van een procesverbaal van inbeslagneming en het afgeven van een bewijs van ontvangst aan degene bij
wie de voorwerpen in beslag zijn genomen;
e. het niet in acht nemen van termijnen waarbinnen betekening van het beslag moet
plaatsvinden, buiten de gevallen van artikel 119b, onderdeel b , geen nietigheid van het
beslag meebrengt;
f. geen overeenkomstige toepassing toekomt aan artikel 721 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering. De officier van justitie geeft, indien de hoofdzaak na het
beslag ter terechtzitting aanhangig wordt gemaakt, daarvan zo spoedig mogelijk aan de
derde schriftelijk kennis;
g. geen overeenkomstige toepassing toekomt aan artikel 722 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering;
h. op in beslag genomen roerende zaken die in bewaring worden genomen de artikelen 141
tot en met 143 van toepassing zijn;
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i. de beëindiging van het beslag met inachtneming van de bepalingen van dit wetboek
geschiedt.

D. Titel XIV van het derde boek komt te vervallen;

E. Onder vernummering van Titel XVII van het derde boek tot Titel XXII, worden na Titel
XVI de volgende nieuwe titels ingevoegd, luidende:
TITEL XVII
Bijzondere bevoegdheden tot opsporing
Algemene bepalingen
Artikel 177h
1. Bevelen tot toepassing van een bevoegdheid als bedoeld in titel XVIII en XIX alsmede een
wijziging, aanvulling, verlenging of intrekking daarvan worden schriftelijk gegeven. Aan een
schriftelijk bevel staat gelijk een mondeling bevel dat, op straffe van nietigheid, binnen drie
dagen op schrift is gesteld.
2. Een schriftelijk bevel vermeldt:
a. het misdrijf en in geval van verdenking indien bekend de naam of anders een zo
nauwkeurig mogelijke aanduiding van de verdachte;
b. de feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de wettelijke voorwaarden voor uitoefening
van de bevoegdheid zijn vervuld;
c. de wijze waarop aan het bevel uitvoering moet worden gegeven, en
d. de geldigheidsduur van het bevel.
3. Elk bevel kan worden gewijzigd, aangevuld, verlengd of ingetrokken.
4. Onverminderd artikel 53 worden schriftelijke bevelen, alsmede de schriftelijke wijziging,
aanvulling, verlenging en intrekking ervan, bij de processtukken gevoegd zodra het
onderzoek dit toelaat.
5. Zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden, die ten grondslag liggen aan de gegeven
bevoegdheid, bepaalt de officier van justitie dat de uitvoering van het bevel, de vordering dan
wel de overeenkomst tot toepassing ervan wordt beëindigd.
6. Teneinde toepassing te geven aan een bevel, als bedoeld in het eerste lid, kan een technisch
hulpmiddel worden ingezet.
7. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld omtrent de
technische eisen waaraan de hulpmiddelen, bedoeld in het zesde lid, voldoen, onder meer met
het oog op de onschendbaarheid van de vastgelegde waarnemingen.

Artikel 177i
1. Een machtiging van de rechter-commissaris als bedoeld in titel XVIII wordt schriftelijk
gegeven. Aan een schriftelijke machtiging staat gelijk een mondelinge machtiging die, op
straffe van nietigheid, binnen drie dagen op schrift is gesteld.
2. De machtiging wordt gegeven op schriftelijke vordering van de officier van justitie. Aan een
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schriftelijke vordering staat gelijk een mondelinge vordering die binnen drie dagen op schrift
is gesteld.
De vordering geeft het voorgenomen bevel kort weer en bevat een uiteenzetting omtrent de
redenen welke tot de vordering aanleiding hebben gegeven.
De machtiging betreft alle onderdelen van het bevel. Indien ter uitvoering van het bevel een
woning mag worden betreden, wordt dat uitdrukkelijk in de machtiging vermeld.
Indien voor een bevel van de officier van justitie een machtiging van de rechter-commissaris
is vereist, is ook voor een wijziging, aanvulling of verlenging van dat bevel een machtiging
vereist.
Onverminderd artikel 53 worden de in het eerste, tweede en vijfde lid bedoelde documenten
bij de processtukken gevoegd zodra het onderzoek dit toelaat.

Artikel 177j
Bij ministeriële beschikking kunnen personen in de openbare dienst van de andere landen van
het Koninkrijk of van een vreemde staat die voldoen aan in de bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, te stellen eisen voor de toepassing van daarin aan te wijzen
bevoegdheden met een opsporingsambtenaar gelijk worden gesteld.

Artikel 177k
1. De officier van justitie voegt de processen-verbaal en andere voorwerpen waaraan gegevens
kunnen worden ontleend die zijn verkregen door de uitoefening van een van de bevoegdheden
genoemd in de titels XVIII en XIX, voorzover die voor het onderzoek in de zaak van enige
betekenis zijn, bij de processtukken.
2. Voor zover de processen-verbaal of andere voorwerpen mededelingen behelzen gedaan door
of aan een persoon die zich op grond van artikel 252 zou kunnen verschonen indien hem als
getuige naar de inhoud van die mededelingen zou worden gevraagd, worden deze processenverbaal en andere voorwerpen onverwijld vernietigd. Voor zover de processen-verbaal of
andere voorwerpen andere mededelingen dan bedoeld in de eerste volzin behelzen gedaan
door of aan een in die volzin bedoelde persoon, worden zij niet bij de processtukken gevoegd
dan na voorafgaande machtiging door de rechter-commissaris.
3. Onverminderd artikel 53, vindt de voeging bij de processtukken plaats zodra het onderzoek
dat toelaat.
4. Indien geen processen-verbaal van de uitoefening van één van de bevoegdheden, bedoeld in
de titels XVIII en XIX, bij de processtukken zijn gevoegd, wordt van het gebruik van deze
bevoegdheid in de processtukken melding gemaakt.

Artikel 177ka
1. De officier van justitie doet aan betrokkene schriftelijk mededeling van de uitoefening van de
bevoegdheden, genoemd in de titels XVIII tot en met XIX, zodra het belang van het
onderzoek dat toelaat. De mededeling blijft achterwege, indien uitreiking van de mededeling
redelijkerwijs niet mogelijk is.
2. Als betrokkenen in de zin van het eerste lid worden aangemerkt:
a. de persoon ten aanzien van wie een van de bevoegdheden van Titel XVIII of XIX is
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uitgeoefend;
b. de gebruiker van een communicatiedienst als bedoeld in artikel 177r, eerste lid;
c. de rechthebbenden als bedoeld in de artikelen 177l, tweede lid, 177p, eerste lid en 177q,
tweede lid.
3. Indien betrokkene de verdachte is, kan mededeling achterwege blijven, indien hij op grond de
processtukken met de bevoegdheidstoepassing op de hoogte kan komen.

Artikel 177kb
1. Zolang de zaak niet is geëindigd, bewaart de officier van justitie de processen-verbaal en
andere voorwerpen, waaraan gegevens kunnen worden ontleend die zijn verkregen door
toepassing van een bevoegdheid als bedoeld in titel XVIII en XIX, voor zover die niet bij de
processtukken zijn gevoegd, en houdt deze ter beschikking van het onderzoek.
2. Zodra twee maanden verstreken zijn nadat de zaak geëindigd is en de laatste mededeling,
bedoeld in artikel 177ka, is gedaan, doet de officier van justitie de processen-verbaal en
andere voorwerpen, bedoeld in het eerste lid, vernietigen. Van de vernietiging wordt procesverbaal opgemaakt.
3. Met een zaak die geëindigd is, wordt bij de toepassing van het vorige lid gelijkgesteld een
voorbereidend onderzoek dat naar redelijke verwachting niet tot een zaak zal leiden.

Artikel 177kc
1. De officier van justitie kan schriftelijk bepalen dat gegevens die zijn verkregen door
toepassing van een bevoegdheid als bedoeld in titel XVIII en XIX, kunnen worden gebruikt
voor een ander strafrechtelijk onderzoek dan waartoe de bevoegdheid is uitgeoefend.
2. Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, behoeven de gegevens, in afwijking van
artikel 177kb, tweede lid, niet te worden vernietigd, totdat het andere onderzoek is geëindigd.
3. Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid worden alle stukken, die betrekking hebben op
de uitoefening van de betreffende bevoegdheid bij de processtukken van de nieuwe zaak
gevoegd.

Artikel 177kd
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen voorschriften worden gegeven
omtrent de wijze waarop de processen-verbaal en andere voorwerpen, die zijn verkregen door
toepassing van een bevoegdheid als bedoeld in titel XVIII en XIX, worden bewaard en
vernietigd en omtrent de wijze waarop de mededeling, bedoeld in artikel 177ka, wordt gedaan.

Artikel 177ke
Degene tot wie een vordering als bedoeld in de artikelen 177r, derde lid, 177s, 177t en artikel
177v is gericht neemt in belang van het onderzoek geheimhouding in acht omtrent al hetgeen
hem terzake van de vordering bekend is.
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Titel XVIII
Bijzondere bevoegdheden
Eerste afdeling
Planmatige observatie
Artikel 177l
1. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar een persoon planmatig observeert in geval van:
a. verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten;
b. aanwijzingen van een terroristisch misdrijf.
2. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek, indien het een misdrijf in het
eerste lid, onderdeel a, bedoeld betreft dat gezien zijn aard of de samenhang met andere
vermoedelijk door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde
oplevert en indien het een misdrijf als in onderdeel b bedoeld betreft, bepalen dat ter
uitvoering van het bevel een besloten plaats, niet zijnde een woning, kan worden betreden
zonder toestemming van de rechthebbende.
3. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek bepalen dat ter uitvoering van het
bevel een technisch hulpmiddel kan worden aangewend, voor zover daarmee geen
vertrouwelijke communicatie wordt opgenomen. Een technisch hulpmiddel wordt niet op een
persoon bevestigd, tenzij met diens toestemming.
4. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste zes weken. De geldigheidsduur
kan telkens voor een periode van zes weken worden verlengd.
5. Het bevel tot stelselmatige observatie vermeldt, behalve de gegevens bedoeld in artikel 177h,
tevens:
a. de naam of een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de in het eerste lid bedoelde
persoon;
b. bij toepassing van het tweede lid, de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de
voorwaarden, bedoeld in dat lid, zijn vervuld, alsmede de plaats die zal worden betreden.

Tweede afdeling
Infiltratie
Artikel 177m
1. In geval van verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten dat
gezien zijn aard of de samenhang met andere vermoedelijk door de verdachte begane
misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, kan de officier van justitie, indien
het onderzoek dit dringend vordert, bevelen dat een opsporingsambtenaar deelneemt of
medewerking verleent aan een groep van personen waarbinnen naar redelijkerwijs kan
worden vermoed misdrijven worden beraamd of gepleegd.
2. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de officier van justitie, indien het
onderzoek dit dringend vordert, bevelen dat een opsporingsambtenaar deelneemt of
medewerking verleent aan een groep van personen ten aanzien waarvan aanwijzingen bestaan
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dat daarbinnen een terroristisch misdrijf wordt beraamd of gepleegd.
3. De opsporingsambtenaar brengt bij de uitoefening van het bevel een ander niet tot strafbare
feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was gericht.
4. Het bevel tot infiltratie vermeldt, behalve de gegevens, bedoeld in artikel 177h, tevens:
a. een omschrijving van de groep van personen;
b. de wijze waarop aan het bevel uitvoering moet worden gegeven, daaronder begrepen
strafbaar gesteld handelen, voor zover bij het geven van het bevel te voorzien.
5. Toepassing van het eerste en tweede lid vindt alleen plaats na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de procureur-generaal.

Derde afdeling
Pseudo-koop of –dienstverlening
Artikel 177n
1. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek bevelen dat een
opsporingsambtenaar goederen afneemt van of gegevens, die zijn opgeslagen of worden
verwerkt of overgedragen door middel van een geautomatiseerd werk, door tussenkomst van
een aanbieder van een communicatiedienst afneemt van of diensten verleent aan een persoon
in het geval dat:
a. die persoon verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten;
b. er aanwijzingen zijn van een terroristisch misdrijf.
2. De opsporingsambtenaar brengt bij de uitoefening van het bevel een ander niet tot strafbare
feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was gericht.
3. Het bevel tot pseudo-koop of –dienstverlening vermeldt, behalve de gegevens, bedoeld in
artikel 177h, tevens, de aard van de goederen, gegevens of diensten.
4. Toepassing van het eerste lid vindt alleen plaats na voorafgaande schriftelijke toestemming
van de procureur-generaal.

Vierde afdeling
Stelselmatig inwinnen van informatie
Artikel 177o
1. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek bevelen dat een
opsporingsambtenaar zonder dat kenbaar is dat hij optreedt als opsporingsambtenaar,
stelselmatig informatie inwint over een persoon in geval dat:
a. die persoon verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten;
b. er aanwijzingen zijn van een terroristisch misdrijf.
2. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste zes weken. De geldigheidsduur
kan telkens voor een periode van zes weken worden verlengd.
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Vijfde afdeling
Bevoegdheden in een besloten plaats
Artikel 177p
1. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek bevelen dat een
opsporingsambtenaar zonder toestemming van de rechthebbende een besloten plaats, niet
zijnde een woning, betreedt, dan wel een technisch hulpmiddel aanwendt, teneinde die plaats
op te nemen, aldaar sporen veilig te stellen of aldaar een technisch hulpmiddel te plaatsen
teneinde de aanwezigheid of verplaatsing van een goed vast te kunnen stellen, in geval van:
a. verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten;
b. aanwijzingen van een terroristisch misdrijf.
2. Het bevel, bedoeld in het eerste lid vermeldt, behalve de gegevens, bedoeld in artikel 177h,
tevens de plaats waarop het bevel betrekking heeft.

Zesde afdeling
Opnemen en onderzoek communicatie
Artikel 177q
1. De officier van justitie kan indien het onderzoek dit dringend vordert, na door de rechtercommissaris verleende machtiging, bevelen dat een opsporingsambtenaar met een technisch
hulpmiddel vertrouwelijke communicatie opneemt in geval van:
a. verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, dat gezien zijn
aard of de samenhang met andere vermoedelijk door de verdachte begane misdrijven een
ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert;
b. aanwijzingen van een terroristisch misdrijf.
2. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek bepalen dat ter uitvoering van het
bevel een besloten plaats, niet zijnde een woning, wordt betreden zonder toestemming van de
rechthebbende. Hij kan, na door de rechter-commissaris daartoe verleende machtiging,
bepalen dat ter uitvoering van het bevel een woning zonder toestemming van de
rechthebbende wordt betreden, indien het onderzoek dit dringend vordert. In het geval
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, betreft het een misdrijf waarop naar de wettelijke
omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld. De artikelen 155 tot en
met 163, met uitzondering van artikel 162, zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Het bevel vermeldt, behalve de gegevens bedoeld in artikel 177h, tevens:
a. ten minste één van de personen die aan de communicatie deelnemen en, indien het bevel
communicatie betreft op een besloten plaats of in een vervoermiddel, bovendien een zo
nauwkeurig mogelijke omschrijving van die plaats of dat vervoermiddel;
b. bij toepassing van het tweede lid, de plaats die kan worden betreden.
4. In een geval als bedoeld in het eerste lid onder a. kan het bevel ten opzichte van een persoon,
die zich op grond van artikel 252 kan verschonen van het geven van een getuigenis,
uitsluitend worden gegeven, indien deze zelf als verdachte wordt aangemerkt.
5. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste vier weken. De geldigheidsduur
kan telkens voor een termijn van ten hoogste vier weken worden verlengd.
6. Van het opnemen wordt binnen drie dagen proces-verbaal opgemaakt.
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- 10 Artikel 177r

1. De officier van justitie kan indien het onderzoek dit dringend vordert, na door de rechtercommissaris verleende machtiging, bevelen aan een opsporingsambtenaar dat met een
technisch hulpmiddel niet voor het publiek bestemde communicatie die plaatsvindt met
gebruikmaking van de diensten van een aanbieder van een communicatiedienst, wordt
opgenomen, in geval van:
a. verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, dat gezien zijn
aard of de samenhang met andere vermoedelijk door de verdachte begane misdrijven een
ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert;
b. aanwijzingen van een terroristisch misdrijf.
2. Het bevel vermeldt, behalve de gegevens, bedoeld in artikel 177h, tevens zo mogelijk het
nummer of een andere aanduiding waarmee de individuele gebruiker van de
communicatiedienst wordt geïdentificeerd alsmede, voor zover bekend, de naam en het adres
van de gebruiker en een aanduiding van de aard van het technisch hulpmiddel of de
technische hulpmiddelen waarmee de communicatie wordt opgenomen.
3. Het bevel kan in het belang van het onderzoek ten uitvoer worden gelegd met medewerking
van de aanbieder van een communicatiedienst. In dat geval gaat het bevel vergezeld van de
schriftelijke vordering van de officier van justitie aan de aanbieder om medewerking te
verlenen.
4. In een geval als bedoeld in het eerste lid onder a. kan het bevel ten opzichte van een persoon,
die zich op grond van artikel 252 kan verschonen van het geven van een getuigenis,
uitsluitend worden gegeven, indien deze zelf als verdachte wordt aangemerkt.
5. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste vier weken. De geldigheidsduur
kan telkens voor een termijn van ten hoogste vier weken worden verlengd.
6. Van het opnemen wordt binnen drie dagen proces-verbaal opgemaakt.

Zevende afdeling
Vorderen van gegevens
Artikel 177s
1. De officier van justitie kan in het belang van het onderzoek van degene die daarvoor
redelijkerwijs in aanmerking komt en die anders dan ten behoeve van persoonlijk gebruik
gegevens verwerkt, vorderen bepaalde opgeslagen gegevens of vastgelegde gegevens van een
persoon te verstrekken. De vordering kan betrekking hebben op gegevens die ten tijde van de
vordering zijn verwerkt, dan wel na het tijdstip van de vordering worden verwerkt, in geval
van:
a. verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten;
b. aanwijzingen van een terroristisch misdrijf.
2. Een vordering als bedoeld in het eerste lid kan noch worden gericht tot de verdachte noch tot
de persoon, bedoeld in artikel 251, 252 of 253. De vordering kan geen betrekking hebben op
persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke
gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaatschap van een vakvereniging.
3. Een vordering als bedoeld in het eerste lid is schriftelijk en vermeldt:
a. indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de persoon
of de personen over wie gegevens worden gevorderd;
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b. een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de gegevens die worden gevorderd en de
termijn waarbinnen, alsmede de wijze waarop deze dienen te worden verstrekt;
c. de grondslag van de vordering.
Indien de vordering van gegevens betrekking heeft op gegevens die na het tijdstip van de
vordering worden verwerkt, wordt de vordering gedaan voor een periode van ten hoogste vier
weken en kan telkens met maximaal vier weken worden verlengd. De officier van justitie
vermeldt deze periode in de vordering.
Bij dringende noodzaak kan de vordering mondeling worden gegeven. De officier van justitie
stelt de vordering in dat geval achteraf op schrift en verstrekt deze, op straffe van nietigheid,
binnen drie dagen nadat de vordering is gedaan aan degene tot wie de vordering is gericht.
De officier van justitie doet van de verstrekking van gegevens proces-verbaal opmaken,
waarin worden vermeld:
a. de gegevens, bedoeld in het derde lid;
b. de verstrekte gegevens;
c. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding
van de verdachte;
d. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid,
zijn vervuld;
e. de reden waarom de gegevens in het belang van het onderzoek worden gevorderd.
In geval van verdenking van een ander strafbaar feit dan bedoeld in het eerste lid, onderdeel a,
kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek een vordering als bedoeld in dat
lid slechts doen na door de rechter-commissaris verleende machtiging. Het tweede tot en met
zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels worden gesteld met
betrekking tot de wijze waarop de gegevens worden gevorderd en verstrekt.

Artikel 177t
1. De officier van justitie kan, indien het belang van het onderzoek dit dringend vordert, van
degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij toegang heeft tot gegevens als
bedoeld in artikel 177s, tweede lid, tweede volzin, deze gegevens vorderen, in geval van:
a. verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, dat gezien zijn
aard of de samenhang met andere vermoedelijk door de verdachte begane misdrijven een
ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert;
b. aanwijzingen van een terroristisch misdrijf.
2. Een vordering als bedoeld in het eerste lid kan noch worden gericht tot de verdachte noch tot
de persoon, bedoeld in artikel 251, 252 of 253.
3. Een vordering als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden gedaan na voorafgaande
machtiging, te verlenen door de rechter-commissaris.
4. Artikel 177s, derde, vijfde, zesde, en achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.

67

- 12 Achtste afdeling
Steunbevoegdheden
Artikel 177u

1. Teneinde toepassing te kunnen geven aan artikel 177r of artikel 177s kan de officier van
justitie bevelen dat met behulp van bij ministeriële beschikking omschreven apparatuur het
nummer, waarmee een gebruiker van een communicatiedienst kan worden geïdentificeerd,
wordt verkregen.
2. Het bevel wordt gegeven aan een ambtenaar aan te wijzen bij landsbesluit.
3. Het bevel wordt gegeven voor een periode van ten hoogste één week en vermeldt:
a. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden voor
toepassing van artikel 177r of artikel 177s en
b. de naam of een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de gebruiker van een
communicatiedienst van wie het nummer moet worden verkregen.
4. De officier van justitie doet te zijnen overstaan de processen-verbaal of andere voorwerpen,
waaraan een gegeven kan worden ontleend dat is verkregen door toepassing van het eerste lid
vernietigen indien dat gegeven niet gebruikt wordt voor de toepassing van artikel 177r of
artikel 177s.

Artikel 177v
1. De officier van justitie kan, indien het belang van het onderzoek dit vordert, bij of terstond na
de toepassing van artikel 177r, eerste lid, artikel 177s, eerste lid, of 177t, eerste lid, degene
van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij kennis draagt van de wijze van
versleuteling van de in deze artikelen bedoelde gegevens, bevelen medewerking te verlenen
aan het ontsleutelen van de gegevens door de versleuteling ongedaan te maken, dan wel deze
kennis ter beschikking te stellen.
2. Het bevel wordt noch gegeven aan de verdachte noch aan de persoon, bedoeld in artikel 251,
252 of 253.

TITEL XIX
Bijstand aan opsporing door burgers
Eerste afdeling
Burgerpseudokoop of –dienstverlening en inwinning van informatie
Artikel 177w
1. Een opsporingsambtenaar kan, bij bevel daartoe van de officier van justitie, in het belang van
het onderzoek met een persoon, die geen opsporingsambtenaar is, overeenkomen dat deze
voor de duur van het bevel bijstand verleent aan de opsporing door goederen af te nemen van
of gegevens, die zijn opgeslagen of worden verwerkt of overgedragen door middel van een
geautomatiseerd werk, door tussenkomst van een aanbieder van een communicatiedienst af te
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nemen van of diensten te verlenen aan een persoon of stelselmatig informatie in te winnen
omtrent een persoon in geval dat:
a. die persoon verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten;
b. er aanwijzingen zijn van een terroristisch misdrijf.
Toepassing van het eerste lid vindt alleen plaats indien de officier van justitie van oordeel is
dat geen bevel als bedoeld in artikel 177n, eerste lid, en artikel 177o, eerste lid, kan worden
gegeven.
De persoon die op grond van het eerste lid bijstand verleent aan de opsporing brengt bij de
uitvoering daarvan een ander niet tot strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds van
tevoren was gericht.
Het bevel vermeldt, behalve de gegevens, bedoeld in artikel 177h, tevens de aard van de
goederen, gegevens of diensten.
De overeenkomst is schriftelijk en vermeldt de rechten en plichten van de persoon die
bijstand verleent aan de opsporing, de wijze waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt
gegeven, alsmede de geldigheidsduur van de overeenkomst. De overeenkomst kan schriftelijk
worden gewijzigd, aangevuld, verlengd of beëindigd.
Het bevel tot uitoefening van de bevoegdheid, wordt gegeven voor een periode van ten
hoogste zes weken. De geldigheidsduur kan telkens voor een periode van zes weken worden
verlengd.
Toepassing van het eerste lid vindt alleen plaats na voorafgaande schriftelijke toestemming
van de procureur-generaal.

Tweede afdeling
Burgerinfiltratie
Artikel 177x
1. In geval van verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten dat
gezien zijn aard of de samenhang met andere vermoedelijk door de verdachte begane
misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, kan de officier van justitie, indien
het onderzoek dit dringend vordert, met een persoon die geen opsporingsambtenaar is,
overeenkomen dat deze bijstand verleent aan de opsporing door deel te nemen aan of
medewerking te verlenen aan een groep waarbinnen naar redelijkerwijs kan worden vermoed
misdrijven worden beraamd of gepleegd.
2. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan de officier van justitie, indien het
belang van het onderzoek dit dringend vordert, met een persoon die geen
opsporingsambtenaar is, overeenkomen dat deze bijstand verleent aan de opsporing door deel
te nemen aan of medewerking te verlenen aan een groep van personen ten aanzien waarvan
aanwijzingen bestaan dat daarbinnen een terroristisch misdrijf wordt beraamd of gepleegd.
3. Toepassing van het eerste lid vindt alleen plaats indien de officier van justitie van oordeel is
dat geen bevel als bedoeld in artikel 177m, eerste lid, kan worden gegeven.
4. De persoon die op grond van het eerste lid bijstand verleent aan de opsporing brengt bij de
uitvoering daarvan een ander niet tot strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren
was gericht.
5. Bij de toepassing van het eerste lid legt de officier van justitie schriftelijk vast:
a. het misdrijf en indien bekend de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke
omschrijving van de verdachte;
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b. een omschrijving van de groep van personen;
c. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste en
tweede lid, zijn vervuld.
De overeenkomst tot infiltratie is schriftelijk en vermeldt:
a. de rechten en plichten van de persoon die op grond van het eerste lid bijstand verleent aan
de opsporing, alsmede de wijze waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, en
b. de geldigheidsduur van de overeenkomst.
De persoon die op grond van het eerste lid bijstand verleent aan de opsporing, verricht bij de
uitvoering daarvan geen strafbare handelingen, tenzij vooraf schriftelijk toestemming door de
officier van justitie is gegeven om dergelijke handelingen te verrichten. Bij dringende
noodzaak kan de toestemming mondeling worden gegeven. De officier van justitie stelt in dat
geval de toestemming, op straffe van nietigheid, binnen drie dagen op schrift.
De overeenkomst kan schriftelijk worden gewijzigd, aangevuld, verlengd of beëindigd. De
officier van justitie legt de redenen daarvan uiterlijk binnen drie dagen schriftelijk vast.
Toepassing van het eerste en tweede lid vindt alleen plaats na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de procureur-generaal.

TITEL XX
Doorlaten
Artikel 177y
1. De opsporingsambtenaar is verplicht van de hem in de wet verleende
inbeslagnemingsbevoegdheden gebruik te maken, indien hij tijdens het opsporingsonderzoek
de vindplaats weet van voorwerpen waarvan het aanwezig hebben of voorhanden hebben
ingevolge de wet verboden is vanwege hun schadelijkheid voor de gezondheid of hun gevaar
voor de veiligheid. Uitstel tot inbeslagneming wordt slechts in het belang van het onderzoek
toegestaan met het oogmerk om op een later tijdstip daartoe over te gaan.
2. Uitstel van inbeslagneming vindt alleen plaats na voorafgaand bevel van de officier van
justitie.
3. Het bevel is schriftelijk en vermeldt:
a. de voorwerpen waarop het betrekking heeft;
b. de wijze waarop aan het bevel uitvoering moet worden gegeven;
c. het tijdstip waarop of de periode waarin het bevel geldt.
4. De verplichting tot inbeslagneming, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in het geval de
officier van justitie op grond van een zwaarwegend opsporingsbelang anders beveelt.
5. Een bevel als bedoeld in het vierde lid is schriftelijk en vermeldt:
a. de voorwerpen waarop het betrekking heeft;
b. het zwaarwegende opsporingsbelang;
c. het tijdstip waarop of de periode gedurende welke de verplichting tot inbeslagneming niet
geldt.
6. Toepassing van het vierde lid vindt alleen plaats na voorafgaande schriftelijke toestemming
van de procureur-generaal.
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TITEL XXI
Verkennend onderzoek
Artikel 177z
1. Indien uit feiten of omstandigheden aanwijzingen voortvloeien dat binnen verzamelingen van
personen misdrijven worden beraamd of gepleegd waarvoor voorlopige hechtenis is
toegelaten en welke gezien hun aard of de samenhang met andere vermoedelijk binnen die
groep beraamde of gepleegde misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren, kan
de officier van justitie bevelen dat opsporingsambtenaren daarnaar een onderzoek instellen
met als doel de voorbereiding van opsporing.
2. Indien een onderzoek als bedoeld in het eerste lid de voorbereiding van de opsporing van
terroristische misdrijven tot doel heeft, kan de officier van justitie na voorafgaande
schriftelijke machtiging, op zijn vordering te verlenen door de rechter-commissaris, in het
belang van het onderzoek van degene die daarvoor redelijkerwijs in aanmerking komt en die
anders dan ten behoeve van persoonlijk gebruik gegevens verwerkt, vorderen bepaalde
opgeslagen gegevens of vastgestelde gegevens van een persoon te verstrekken, teneinde de
gegevens te doen bewerken.
3. Een vordering als bedoeld in het tweede lid kan noch worden gericht tot de personen bedoeld
in het eerste lid noch tot de persoon, bedoeld in artikel 251, 252 of 253.
4. De bewerking als bedoeld in het tweede lid kan bestaan uit het onderling vergelijken dan wel
het in combinatie met elkaar verwerken van de gegevens met gegevens uit de politieregisters.
5. De bewerking wordt op een zodanige wijze uitgevoerd dat de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van personen zo veel mogelijk wordt gewaarborgd.
6. Van de verstrekking van de gegevens, bedoeld in het tweede lid, doet de officier van justitie
proces-verbaal opmaken, waarin wordt vermeld:
a. de verstrekte gegevens;
b. de reden waarom de gegevens in het belang van het onderzoek worden gevorderd.
7. De officier van justitie doet van de bewerking proces-verbaal opmaken, waarin wordt
vermeld:
a. een aanduiding van de gegevens waarop de bewerking is uitgevoerd;
b. een beschrijving van de wijze waarop de bewerking is uitgevoerd;
c. de feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het tweede lid
zijn vervuld.
8. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden voorschriften gegeven omtrent de
wijze waarop de gegevens die voortvloeien uit een onderzoek, als bedoeld in het eerste lid,
worden bewaard en vernietigd.

F. Artikel 402 komt te luiden als volgt:
Artikel 402
1. Het vonnis bevat het tenlastegelegde alsmede de vordering van de officier van justitie.
2. De beslissingen vermeld in de artikelen 393 en 401, tweede en derde lid, zijn met redenen
omkleed. Het vonnis geeft, indien de beslissing afwijkt van door de verdachte dan wel door de
officier van justitie uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, in het bijzonder de redenen op die
daartoe hebben geleid.
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3. De beslissing dat het feit door de verdachte is begaan, moet steunen op de inhoud van in het
vonnis opgenomen bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten of omstandigheden.
4. Het vonnis geeft in het bijzonder de redenen op, die de straf hebben bepaald of tot de maatregel
hebben geleid.
5. Bij de oplegging van een straf of maatregel die vrijheidsontneming meebrengt, geeft het vonnis
in het bijzonder de redenen op die tot de keuze van deze strafsoort, dan wel tot deze soort
maatregel hebben geleid. Het vonnis geeft voorts zoveel mogelijk de omstandigheden aan,
waarop bij de vaststelling van de duur van de straf is gelet.
6. Indien een zwaardere straf wordt opgelegd dan de procureur-generaal heeft gevorderd, dan wel
een straf onvoorwaardelijk wordt opgelegd die vrijheidsontneming van langere duur meebrengt
dan de procureur-generaal heeft gevorderd, geeft het vonnis steeds in het bijzonder de redenen
op die daartoe hebben geleid. Hetzelfde geldt ingeval het Hof een zwaardere straf of maatregel
oplegt dan de rechter in eerste aanleg heeft opgelegd.
7. Behoudens het gestelde in het derde lid alles op straffe van nietigheid.
8. Het vonnis wordt indien nodig uiterlijk binnen vier maanden nadat de verdachte een gewoon
rechtsmiddel heeft ingesteld dan wel op verzoek van de verdachte of diens raadsman dan wel
op vordering van het openbaar ministerie aangevuld met de in het derde lid bedoelde
bewijsmiddelen.

Artikel II
De Regering dient de toepassing van deze landsverordening binnen drie jaar na de
inwerkingtreding ervan te evalueren en een verslag daarvan te overleggen aan de Staten.

Artikel III
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het
Publicatieblad, waarin de afkondiging is geschied.

Gegeven te Willemstad, 18 oktober 2012
A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE

De Minister van Justitie,
S.M. BETRIAN
Uitgegeven de 18de oktober 2012
De Minister van Algemene Zaken,
S.M. BETRIAN
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PUBLICATIEBLAD
Verbeterblad
1.

In artikel 111, derde lid, wordt het woord “bestaan” vervangen door: bestaat

2.

In artikel 119a, derde lid, onderdeel c, worden de woorden “die ten”
vervangen door: die ander ten

3.

In artikel 177k, tweede lid, worden de woorden “Voor zover de processenverbaal of andere voorwerpen andere mededelingen dan bedoeld in de eerste
volzin behelzen gedaan door of aan een in die volzin bedoelde persoon,
worden zij niet bij de processtukken gevoegd dan na voorafgaande
machtiging door de rechter-commissaris.” verwijderd.

4.

In artikel 177ka, derde lid, worden de woorden “grond de” vervangen door:
grond van de

5.

In artikel 177l, vijfde lid, wordt het woord “stelselmatige” vervangen door:
planmatige

6.

Artikel 402, zevende en achtste lid, komt te luiden als volgt:
7. Het vonnis wordt binnen vier maanden na de einduitspraak
aangevuld met de in het derde lid bedoelde bewijsmiddelen indien de
verdachte een rechtsmiddel heeft ingesteld dan wel indien de verdachte of
diens raadsman daarom verzoekt of de procureur-generaal dit vordert.
8. Behoudens het gestelde in het derde lid geschiedt alles op straffe van
nietigheid.

Willemstad, 1 november 2012
De Sector-Directeur AZ,
Mr. N.V. Ribeiro

